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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ………………………… 

ΑΠΟΚΟΠΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ  ΛΟΓΩ  ΧΡΕΟΥΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

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

την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε.»  ή  «∆Ε∆∆ΗΕ»  (εφεξής  

καλούµενης  ο «∆Ε∆∆ΗΕ»   ή   Επιχείρηση)   που   εδρεύει   στην   Αθήνα,   στην   οδό   

Περραιβού   20   & Καλλιρρόης  5  και     εδώ  εκπροσωπείται  νόµιµα  από  τον  κ.  

ΜΙΖΑΜΙΔΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  – ∆ιευθυντή   Περιφέρειας    Μακεδονίας - Θράκης    –    και    

της    εταιρίας    «…………………………    (εφεξής καλούµενη «Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»), που εδρεύει 

στην οδό …………………… 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. 
 

 
 
 

Άρθρο 1ο
 

Αντικείµενο  της  Σύµβασης 
 

1.         Με  την παρούσα  Σύµβαση  ο  ∆Ε∆∆ΗΕ,  µετά  την  υπ’  αριθ.  …………….. 
διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε µειοδότης, αναθέτει σ’ αυτόν και 
ο  Ανάδοχος  αναλαµβάνει  την  εκτέλεση  του  «Έργου»  που  συνίσταται στις κάτωθι 
εργασίες : 

 
1.1. Στην αποκοπή λόγω χρέους και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε επέµβαση:  
  

 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 
και 4,  
 

 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  

 

 στο καλώδιο µετρητή – πίνακα καταναλωτή, 

 

 στό Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph 

 

 στό επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/K  
 στο εναέριο δικτυο (στύλο) 
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 στο υπόγειο δίκτυο (Link Box) 

 

1.2.  Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας µε 
Αίτηση  Τελικού ∆ιακανονισµού (ΑΙΤ∆), µε επέµβαση:  
  

 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 
και 4,  

 
 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  

 

 στό Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph 

 

 στό επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/Κ  

 

 στο εναέριο δίκτυο (στύλο) 

 

 στο υπόγειο δικτυο (Link Box) 
 

1.3. Στη λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχο αυθαίρετης επανασύνδεσης σε 
παροχή µε διακοπή (παραβιασµένο).  

  
1.4. Στον έλεγχο στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου.  

  

1.5. Στην αφαίρεση µετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους).  
 

1.6. Αντικατάσταση μετρητή ή δέκτη 

 
1.7. Τοποθέτηση μετρητή ή δέκτη  

 

1.8. Στη σφράγιση µετρητικής διάταξης. 
 

2.        Σε όλες τις εργασίες που το συνεργείο του Αναδόχου επεµβαίνει στην 
παροχή θα  πρέπει:  
  

 Nα συµπληρώνει το έντυπο της εντολής µε όλα τα στοιχεία (ένδειξη 
µετρητή ή µετρητών ενεργού και άεργου ισχύος, αριθµούς σφραγίδων που 
τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο µετρητή ή στην κυψέλη, στους ακροδέκτες και 
στο κέλυφος του µετρητή ή των µετρητών, αποτέλεσµα αποκοπής, 
ηµεροµηνία και ώρα εκτέλεσης, σηµείο αποκοπής, ονοµατεπώνυµο, 
υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις). Τα παραπάνω αποτελούν και 
αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας.  

  

 Να συµπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του µετρητή ή της κυψέλης ή 
να τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει.  

  

 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 
 

3.         Οι αναφερόµενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστηµένες εντός 
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των ∆ιοικητικών ορίων της Περιοχής  Δυτικής Θεσνίκης, η ακριβής θέση των οποίων 

αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των διοικητικών ορίων της Περιοχής κατά τη 

διάρκεια της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει   την   εκτέλεση   εργασιών   αφού   

προηγούµενα   πληροφορήθηκε   κάθε λεπτοµέρεια  αναφορικά  µε  τις  δυσκολίες    

και  τις  εν  γένει  συνθήκες  των  εν  λόγω εργασιών. 

 
4.         Τίθεται   σαφώς  υπ’ όψη  του  Αναδόχου,   ότι θα          κληθεί   να  προβεί    σε  διακοπή     της 

παροχής  ρεύµατος σε    εγκαταστάσεις  (καταστήµατα,   οικίες  κλπ)  όπου   τα  στοιχεία   επί 
των οποίων θα εκτελεστεί η αποκοπή είναι εντός της εγκατάστασης και συνεπώς 
αναµένεται να υπάρξουν αντιδράσεις στην διακοπή  ρεύµατος  από    τους  καταναλωτές. 

O Ανάδοχος  ρητά  δηλώνει ότι έλαβε υπ’ όψη του την παράµετρο αυτή κατά την 
προσφορά  του  (καθυστερήσεις,  τυχόν ανάγκη  χρήσης  αυξηµένου  προσωπικού  κλπ). 

Ρητά  συµφωνείται  ότι  η  συχνή  µη  εκτέλεση  τέτοιων  αποκοπών  είναι  λόγος 
καταγγελίας  της  Σύµβασης  εκ  µέρους  του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

5.      Όλα   τα   απαιτούµενα   υλικά   διατίθενται   από   το   ∆Ε∆∆ΗΕ.    
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι θα διατεθούν από το ∆Ε∆∆ΗΕ µηχανήµατα  
παρακολούθησης  και  ελέγχου της πορείας των οχηµάτων του Αναδόχου µέσω 

δορυφορικού συστήµατος (GPS), τα οποία είναι υποχρεωµένος  ο  Ανάδοχος  να  
εγκαταστήσει  σε  όλα  τα  οχήµατα  που  θα χρησιµοποιήσει    για  την  εκτέλεση     του   

έργου,  πριν       την      έναρξη     των  εργασιών. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιµοποιεί  µε  επιµέλεια  οτιδήποτε  υλικό,  
εργαλείο  – σκεύος, µηχάνηµα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από 
το ∆Ε∆∆ΗΕ για την  εκτέλεση  του  «Έργου»  καθώς  και  να  το  επιστρέφει  
αυτούσιο  στην  Επιχείρηση µετά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης. 

 

6.         Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών των παραπάνω εργασιών είναι 
ευθύνη της Προϊσταµένης Υπηρεσίας (Π.Υ.)  και η επίδοσή τους στον Ανάδοχο θα 

γίνεται στα γραφεία του  ∆Ε∆∆ΗΕ µετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας (Ε.Υ.). Η εκτέλεση των εντολών θα πραγµατοποιείται :   
 

•  σύµφωνα µε το Άρθρο 2 παρ. 1, παρ. 2 & παρ. 3 για τις αποκοπές και τις  
επαναφορές,  

 
•   την επόµενη εργάσιµη ή την ίδια ηµέρα της επίδοσης της εντολής, για την εργασία 
¨λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε διακοπή 

(παραβιασµένο)¨, εφόσον αυτό ορίζεται από την Ε.Υ.,  
  

•  εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της εντολής για έλεγχο 
στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου και αφαίρεση µετρητή (εκτός της 

περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους).  
  
•  εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της εντολής για 

σφράγιση µετρητικής διάταξης.  
  

Η επιστροφή των εντολών εργασίας θα γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ηµεροµηνία εκτέλεσης, εκτός από τις εντολές των αποκοπών λόγω χρέους που θα 
επιστρέφονται στην Ε.Υ. την ίδια ηµέρα.  
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7. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει δικά του τεχνικά και µεταφορικά µέσα για την εκτέλεση του  

«Έργου»,όπως αμπερομετρική αρπάγη για μέτρηση της τιμής εντασης του καλωδίου 
της φάσης και του καλωδίου του ουδετέρου της παροχής ΔΕΔΔΗΕ.Επίσης,ψηφιακή 

φωτογραφική µηχανή (τουλάχιστον 4 Mega pixels) µε δυνατότητακαταγραφής 
ηµεροµηνίας και ώρας της φωτογραφίας και G.P.S. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε τη 
χρήση του G.P.S. να προσδιορίζει τις συντεταγµένες των κιβωτίων των µετρητών, σε 

περιπτώσεις αγροτικών και αποµακρυσµένων παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

8. Οι σχετικές Οδηγίες ∆ιανοµής:  
  
•  Ο∆ Νο 6 (Εσωτερικές ηλεκτρ. εγκαταστάσεις, κεφ. 1 παρ, 2.6, κεφ. 3 παρ. 9),  

   
•  Ο∆ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε  

εγκαταστάσεις ∆ιανοµής),  
  
•  Ο∆ Νο 45 (Τυποποίηση µετρητικών ∆ιατάξεων),  

  
•  Ο∆ Νο 59 (Εγκατάσταση και συνδεσµολογία µετρητών και µετρητικών διατάξεων  

ηλεκτρικής ενέργειας),  
  
•  Ο∆ Νο 60 (Σφράγισις µετρητικών διατάξεων),  

  
•  Ο∆ Νο 83 (Ρευµατοκλοπαί),  

  
•  Ο∆ Νο 87 (Αποκοπές, ιδίως οι παράγρ. 8.7 έως 8.12, σελίδες 21,22,23),   
 

αποτελούν επίσηµες εκδόσεις της ∆ΕΗ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση από τους  
κατασκευαστές Έργων ∆ικτύων ∆ιανοµής, αποτελούν µεν αναπόσπαστα µέρη της 

Σύµβασης όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών,  
αλλά δεν υπεγράφησαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τεύχη 
της Σύµβασης. Ο  Ανάδοχος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχοµένου  

τους. 
 

 
9. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στη Σύµβαση διαδικασίες  

και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τις εκτελεί µε κάθε επιµέλεια. Ο Ανάδοχος θα 
καθαρίζει το χώρο εργασίας από τα αφαιρούµενα υλικά (π.χ. σφραγίδες, πλαστικά ή 
µεταλλικά καλύμματα, μετρητές κ.λ.π.), και θα τα επιστρέφει στην Ε.Υ. 

 
 

 

Άρθρο 2Ο
 

Τεχνική  Περιγραφή 
 

1.      Αποκοπές 
 

Η  εκτέλεση  των  αποκοπών  θα  πραγµατοποιείται  την  επόµενη  εργάσιµη  ή  την  ίδια 

ηµέρα  της  επίδοσης  µετά  τη  σχετική  έγγραφη  εντολή  της  Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας 

(Ε.Υ.). Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών αποκοπών (και επαναφορών) 

είναι ευθύνη της Προϊστάµενης Υπηρεσίας (Π.Υ.) και οι εντολές αυτές θα εκτελούνται 
από συνεργεία του Αναδόχου µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
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1.1.  Το  κάθε  συνεργείο  θα  αποτελείται  από  ένα  (1)  τουλάχιστον  αδειούχο 

ηλεκτροτεχνίτη. 
 

1.2.  Ο  χρόνος  εκτέλεσης  των  αποκοπών  θα   είναι  µεταξύ  των  ωρών  8:00  και   13:30 

εκτός    αν  άλλως  ορίσει  η  Ε.Υ  ή  Π.Υ.. 
 

1.3.   Μετά   την   επίσκεψη   στην   κάθε   παροχή   προς   αποκοπή,   το   συνεργείο   είναι 
υποχρεωµένο να ενηµερώνει άµεσα µε το αποτέλεσµα αυτής, την Ε.Υ. κατά προτίµηση 

µε  απευθείας  τηλεφωνική  επαφή  µέσω  εταιρικών  τηλεφώνων,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τόσο στα συνεργεία του, όσο και στην Ε.Υ.. Τα 

τηλέφωνα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µετάδοσης µηνυµάτων και εικόνων, θα 

µπορούν να επικοινωνούν δε, µόνο µε τα λοιπά εταιρικά τηλέφωνα. Εξυπακούεται ότι 
οποτεδήποτε  ζητηθεί  από  τα  αρµόδια  όργανα  της  Ε.Υ.  το  συνεργείο  του  Αναδόχου 

είναι υποχρεωµένο να ανταποκριθεί άµεσα, άλλως πέραν της επιβολής της ποινικής 

ρήτρας  του  Άρθρου  12,  το  συµβάν  θεωρείται  παρεµπόδιση  της  άσκησης  επίβλεψης 

από την Ε.Υ. 
 

1.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν συσκευές µηχανικής υποστήριξης 

ασθενών, ψυκτικοί θάλαµοι, κλίβανοι κλπ. και εφόσον τούτο είναι δυνατό, ο 

καταναλωτής ειδοποιείται από τον Ανάδοχο για την επικείµενη αποκοπή λόγω χρέους. 
Εν  πάση  περιπτώσει   προ της αποκοπής ερωτάται η Περιοχή  για  τον  τρόπο  που  θα 

ενεργήσει στις περιπτώσεις αυτές. 
 

1.5.   Οι   αποκοπές   παροχών   που   επιδίδονται   στον   Ανάδοχο   θεωρούνται   από   την 

Επιχείρηση  «κρίσιµης  σηµασίας»  να  αποκοπούν  και  ο  Ανάδοχος  είναι 

υποχρεωµένος  οπωσδήποτε  να  επισκεφτεί  και  να  τις  αποκόψει  σε  ποσοστό 

100%. 

 
Αποδεκτά αποτελέσµατα της επίσκεψής του σε αυτές τις παροχές είναι τα εξής: 

 
    Η παροχή κόπηκε. 

 
    Ο πελάτης θα εξοφλήσει ή θα διακανονίσει το χρέος του αυθηµερόν. 

 
 Ο  πελάτης  επέδειξε  εξοφληµένο  τον  τελευταίο  λογαριασµό  ρεύµατος.  Στην 

περίπτωση  αυτή  θα  αναγράφεται  επί  του  εντύπου  της  εντολής  η  παρατήρηση 

«ΕΞΟΦΛΗΘΗ», η ηµεροµηνία εξοφλήσεως, ο αριθµός απόδειξης και ο αριθµός 

της ταµειακής µηχανής που φέρει η απόδειξη. 

 
 Κλειστό.   ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κλειστού θα λαµβάνεται ψηφιακή 

φωτογραφία µε ηµεροµηνία του ακινήτου ώστε να τεκµηριώνεται ιδιαίτερα η µη 

δυνατότητα  πρόσβασης  στην  παροχή. 
 

 Μικρότερη ένδειξη.  Στην  περίπτωση  αυτή θα  λαµβάνεται  ψηφιακή   φωτογραφία 

του  µετρητή με  ηµεροµηνία. 
 

 Συναίνεση της Ε.Υ. για µη αποκοπή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, τη στιγµή 

που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνεί τηλεφωνικά µε την Ε.Υ. και αναφέρει 
τους λόγους για του οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. 

 
∆ιευκρινίζεται   ότι  οποιαδήποτε      άλλη    ενέργειά  του  ή   δήλωσή  του  δεν είναι αποδεκτή. 
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Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός της πρώτης (•   Η παροχή κόπηκε), η προς εκτέλεση 

αποκοπή, αφού δηλωθεί το αποτέλεσµα και ερευνηθεί η ορθότητά του από την Ε.Υ., 
αντικαθίσταται από άλλη. 

 
1.6. Σε περιπτώσεις άρνησης του πελάτη να επιτρέψει την είσοδο ή την εργασία του 

συνεργείου  θα  διενεργείται  ΑΜΕΣΗ  τηλεφωνική  ειδοποίηση  της  Ε.Υ.   Οι λόγοι µη 

πραγµατοποίησης της αποκοπής για οποιαδήποτε αιτία θα αναγράφονται επί του 

εντύπου  της  εντολής  αποκοπής. 
 

1.7. Σηµειώνεται ότι πριν την επίδοση των αποκοπών θα ελέγχονται κατά το δυνατόν 

από  την  Ε.Υ.     οι  αποκοπές  στις  οποίες  υπάρχει  αδυναµία  καταµέτρησης  (µόνιµα 

κλειστά) και δεν θα επιδίδονται. Κατόπιν αυτού το κλειστό θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

πλήρως  αφού  προηγηθούν  τουλάχιστον  δύο  επισκέψεις.  Επισηµαίνεται   ότι  η  ψευδής 

δήλωση αποτελέσµατος έχει σαν συνέπεια εκτός της ποινικής ρήτρας, την µη αποδοχή 

του  συνεργείου  ή  και    την  έκπτωση   του    Αναδόχου. 
 

1.8.  Ο Ανάδοχος, κατόπιν έγγραφης σχετικής υπόδειξης της Ε.Υ., αναγραµµένης επί 
του  εντύπου  της  εντολής  αποκοπής,  είναι  υποχρεωµένος  να  εκτελέσει  την  αποκοπή 

της παροχής ρεύµατος: 

 
 είτε κατεβάζοντας το µικροαυτόµατο ή αφαιρώντας τα φυσίγγια του µετρητή ή 

της κυψέλης της παροχής, 
 

 

 είτε αποσυνδέοντας το καλώδιο µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη, 
 

 

 
 είτε με διακοπή από Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph  

 

 είτε με  διακοπή από επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/Κ  

 

 είτε με  διακοπή από εναέριο δίκτυο ( στύλο) 

 

 ειτε με διακοπή από υπόγειο δίκτυο (Link Box) 

 
         .           
 

 

1.9. Το συνεργείο του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ε.Υ., εκτελεί τις 

ακόλουθες ενέργειες για την αποκοπή της παροχής ρεύµατος: 

 
1.9.1. Σε   περίπτωση   αποκοπής   παροχής   µε   επέµβαση   στο   µικροαυτόµατο   ή   στις 

ασφάλειες µετρητή ή κυψέλης παροχών, αποσφραγίζει το κιβώτιο του µετρητή ή της 

κυψέλης ή των ασφαλειών της µετρήσεως και κατεβάζει τον µικροαυτόµατο ή αφαιρεί 

τα φυσίγγια. Στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται µη εκτελεσθείσα. 
 

 

1.9.2. Σε περίπτωση αποκοπής παροχής µε αποσύνδεση του καλωδίου µεταξύ µετρητή 

και πίνακα του πελάτη, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο του µετρητή, αποσυνδέει 

το καλώδιο εξόδου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη, εκτός από το καλώδιο του 
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ουδετέρου.  Στη  συνέχεια  επικαλύπτει  τα  γυµνά  άκρα  του  καλωδίου  της  παροχής  µε 

µονωτική ταινία και σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε διαφορετική 

περίπτωση η εργασία θεωρείται µη εκτελεσθείσα. 

 

1.9.3.  Σε περίπτωση αποκοπής παροχής με αποσύνδεση από κιβώτιο διακλάδωσης -

μετρητικής διάταξης (με ή χωρίς αφαίρεση καλωδίων Ζ/Κ-Μ/Α) ή από επιτοίχιο κιβώτιο 

διακλάδωσης, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο, αποσυνδέει τα καλώδια εξόδου 

της παροχής,  εκτός από αυτό του ουδετέρου, επικαλύπτει τα γυμνά άκρα του 

καλωδίου της παροχής με μονωτική ταινία και στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο 

τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε  διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη 

εκτελεσθείσα.   

 

1.9.4. Σε περίπτωση αποκοπής παροχής από στύλο εναερίου δικτύου, ο Ανάδοχος 

αποσυνδέει τα καλώδια της παροχής, εκτός από αυτό του ουδετέρου, από τους γυ-

μνούς αγωγούς ή το συνεστραμένο καλώδιο του δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ, 

επικαλύπτει τα γυμνά άκρα του καλωδίου της παροχής με μονωτική ταινία και 

εξασφαλίζει με κατάλληλο τρόπο το άκρο του καλωδίου παροχής έναντι τυχόν 

ταλαντώσεων  λόγω ανέμου και έναντι του κινδύνου ενδεχόμενης επαφής του με 

αγωγούς, καλώδια ή εξαρτισμούς του δικτύου, απομακρύνοντάς το από αυτά και 

συσφίγγοντάς το ασφαλώς επί του καλωδίου παροχής. 

 

 

1.9.5. Σε περίπτωση αποκοπής παροχής με αφαίρεση μαχαιρωτών ασφαλειών από 

ασφαλειοκιβώτιο εναερίου υποσταθμού, ο Ανάδοχος ανοίγει το ασφαλειοκιβώτιο, με 

χρήση ειδικού κλειδιού και αφαιρεί με τη χρήση όλων των μέσων ατομικής 

προστασίας, που προβλέπονται γι’ αυτή την εργασία, τις τρείς ασφάλειες (των τριών 

φάσεων) της αναχώρησης που τροφοδοτεί τον πελάτη. Mετά την πραγματοποίηση της 

αποκοπής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει στην αναχώρηση απ’ όπου 

αφαίρεσε τις μαχαιρωτές ασφάλειες πινακίδα απαγόρευσης χειρισμών (συμπληρωμένη 

με ημερομηνία, όνομα και την αιτία της αποκοπής) και να κλείσει τις πόρτες του 

ασφαλειοκιβωτίου με προσοχή. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη 

εκτελεσθείσα.   

 

1.9.6. Σε περίπτωση αποκοπής στο υπόγειο δίκτυο από το Κιβώτιο Ζεύξεως (Link Box) 

o Aνάδοχος ανοίγει το καπάκι του φρεατίου με χρήση ειδικού κλειδιού και κατόπιν το 

καπάκι του Link Box (L/B) και αφαιρεί με τη χρήση όλων των μέσων ατομικής 

προστασίας, που προβλέπονται για αυτή την εργασία, τους τρείς μαχαιρωτούς 

αποζεύκτες της αναχώρησης που τροφοδοτεί τον πελάτη. Μετά την πραγματοποίηση 

της αποκοπής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει στην αναχώρηση από 

όπου αφαίρεσε τους μαχαιρωτούς αποζεύκτες πινακίδα απαγόρευσης χειρισμών 

(συμπληρωμένη- με ημερομηνία, όνομα και την αιτία αποκοπής) και να κλείσει το 

καπάκι του L/B και το καπάκι του φρεατίου με προσοχή. Σε διαφορετική περίπτωση η 

εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα. 

   

1.9.7. Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής με επέμβαση στο μικροαυτόατο ή στις  

ασφάλειες μετρητή ή σε κυψέλη παροχών ή με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ –

μετρητή και πίνακα του πελάτη, τοποθετείται επί του κιβωτίου του μετρητή ή της 
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κυψέλης, σε εμφανές σημείο, το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ 

ΚΟΜΜΕΝΟ». Στη συνέχεια το συνεργείο είναι υποχρεωμένο:  

  

 Nα συμπληρώνει το έντυπο της εντολής με όλα τα στοιχεία (ένδειξη μετρητή ή 

μετρητών ενεργού και αέργου ισχύος, αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν 

στο κιβώτιο μετρητή ή στην κυψέλη, στους ακροδέκτες και στο κέλυφος του -

μετρητή ή των μετρητών, αποτέλεσμα αποκοπής, ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης, 

σημείο αποκοπής, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις). 

Τα παραπάνω αποτελούν και αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας.  

 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 

 

1.9.8. Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής με αποσύνδεση από κιβώτιο 

διακλάδωσης μετρητικής διάταξης ή από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης ή από στύλο 

εναερίου δικτύου ή με αφαίρεση μαχαιρωτής ασφάλειας από ασφαλειοκιβώτιο εναερίου 

υποσταθμού, η από το Link Box, το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να συμπληρώνει το 

έντυπο της εντολής με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (ένδειξη μετρητή ή μετρητών 

ενεργού και αέργου ισχύος, εφόσον δεν πρόκειται για «κλειστό» ακίνητο, αριθμούς 

σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στα κιβώτια διακλάδωσης, αποτέλεσμα αποκοπής, ημ-

ερομηνία και ώρα εκτέλεσης, σημείο αποκοπής, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνίτη και 

τυχόν παρατηρήσεις). Τα παραπάνω αποτελούν και αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας.  
 

 
 

 

1.9.9. Μετά την πραγµατοποίηση της αποκοπής, µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω 

τρόπους, τοποθετείται επί του κιβωτίου του µετρητή ή της κυψέλης σε εµφανές 

σηµείο, το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ» ή σε περίπτωση 

«κλειστού» ακινήτου στην κεντρική είσοδό του. Στη συνέχεια το συνεργείο είναι 

υποχρεωµένο: 
 

 
 Nα συµπληρώνει το έντυπο της εντολής µε όλα τα στοιχεία (ένδειξη µετρητή 

ή µετρητών ενεργού και άεργου ισχύος, αριθµούς σφραγίδων που 

τοποθετήθηκαν στο  κιβώτιο  µετρητή  ή  στην  κυψέλη,  στους  ακροδέκτες  και  

στο  κέλυφος  τουµετρητή   ή   των   µετρητών,   αποτέλεσµα   αποκοπής,   

ηµεροµηνία   και   ώρα εκτέλεσης, σηµείο αποκοπής, ονοµατεπώνυµο, υπογραφή 

τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις).   Τα   παραπάνω   αποτελούν   και   αποδεικτικό   

εκτέλεσης   της εργασίας. 

 
 Να συµπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του µετρητή ή της κυψέλης ή να 

τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει. 
 

 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 
 

 
2.    Αποκοπές  παροχών  µε  Αίτηση  Τελικού  ∆ιακανονισµού  

  

Η εργασία αφορά στις αποκοπές παροχών για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την 
περίπτωση αποκοπών λόγω χρέους, εκτελείται µε τη συναίνεση του πελάτη και θα 

πραγµατοποιείται την επόµενη εργάσιµη ή την ίδια ηµέρα της επίδοσης της εντολής 
εφόσον αυτό ορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.), µε επέµβαση :  
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 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4,  
 

 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7. 
 

 

 
3.      Επαναφορές 

 
Η εκτέλεση των επαναφορών θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν και εντός τεσσάρων 
(4) ωρών από την επίδοση  των σχετικών έγγραφων εντολών που μπορεί να γίνεται 
και τμηματικά μέχρι και τις 15:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, στις οποίες 
αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η πρόσβαση στο μετρητή. Η ώρα επαναφοράς θα 
αναγράφεται οπωσδήποτε στο έντυπο της εντολής.  

Για την επανασύνδεση ο Ανάδοχος ακολουθεί αντίστροφη διαδικασία αναλόγως του 
σημείου αποκοπής της παροχής:   

  

- είτε προβαίνει σε αποσφράγιση κιβωτίου μετρητή ή κυψέλης ή κιβωτίου 
διακλάδωσης, σε επαναστήριξη-επανασύνδεση μετρητή, σε οπλισμό μικροαυτόατου, ή 
επανατοποθέτηση  φυσιγγίων ή επανασύνδεση καλωδίων μετρητή – πίνακα 
καταναλωτή ή καλωδίων μετρητή ή καλωδίων εξόδου της παροχής, σε επανασφράγιση 
κιβωτίου μετρητή κλπ. και συπλήρωση στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης.  

  

- είτε προβαίνει σε επανασύνδεση του καλωδίου παροχής στους γυμνούς αγωγούς ή το  

συνεστραμένο καλώδιο του δικτύου χαηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ και συμπλήρωση 
στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης.  

  

- είτε προβαίνει σε επανασύνδεση με επανατοποθέτηση των μαχαιρωτών ασφαλειών 
στο ασφαλειοκιβώτιο εναερίου υποσταθού κ.λπ. και συμπλήρωση στοιχείων επί της 
εντολής επανασύνδεσης.  

  

Οι επανασυνδέσεις των καλωδίων θα εκτελούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής σύσφιξη και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση.  

  

Σημειώνεται ότι, για την επαναφορά εκείνων των παροχών που έχουν αποκοπεί από 
σημείο μακριά από το μετρητή (π.χ. από στύλο, από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης) 
και δεν έχει  αναγραφεί η ένδειξη του μετρητή επί της εντολής αποκοπής (περίπτωση 
«κλειστών» ακινήτων), θα έχει προηγηθεί ειδοποίηση του πελάτη  από την Ε.Υ. ώστε 
προ της  επαναφοράς της παροχής να είναι δυνατή η λήψη ένδειξης του μετρητή και η 
καταγραφή της στην εντολή επανασύνδεσης. Η καταγραφή της ένδειξης του μετρητή 
αποτελεί αποδεικτικό της εκτέλεσης της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η 
εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα. 

 
 

 

4. Λήψη  ένδειξης  µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε 

παροχή µε διακοπή (παραβιασµένο)  

  

4.1. Η εργασία αφορά στη έκτακτη λήψη ένδειξης µετρητή. Εφόσον η ένδειξη δεν είναι  

ορατή από το τζαµάκι  του κιβωτίου, το συνεργείο οφείλει να αποσφραγίζει το κιβώτιο,  

να λαµβάνει την ένδειξη και στη συνέχεια να τοποθετεί νέα σφραγίδα  αναφέροντας 
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στην εντολή της εργασίας την αδυναµία της κανονικής ανάγνωσης της ένδειξης του 

µετρητή.   

Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης ένδειξης σε κάποιο καταναλωτή, θα αιτιολογείται η µη  

λήψη ένδειξης, όπως π.χ. κλειστός, παρεµβολή διαφόρων αντικειµένων κ.λ.π. και θα 

ενηµερώνεται η σχετική εντολή και ο πελάτης.   

Η λήψη ένδειξης θα γίνεται µε εξαιρετική επιµέλεια, προς αποφυγή σφαλµάτων, τα 

οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων και έκθεση του κύρους του ∆Ε∆∆ΗΕ έναντι των 

καταναλωτών.  

  

4.2. Η εργασία αφορά  και στον έλεγχο αν η παροχή παραµένει κοµµένη ή 

αποσυνδεδεµένη. Το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να  

ελέγχει αν ο αυτόµατος διακόπτης είναι αφοπλισµένος ή τα φυσίγγια εκτοποθετηµένα. 

 

4.2.1. Στην περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αυτόµατος 

διακόπτης δεν είναι αφοπλισµένος ή τα φυσίγγια δεν  είναι εκτοποθετηµένα, το 

συνεργείο είναι υποχρεωµένο να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής µε αποσύνδεση 

του καλωδίου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 1.9.2. του παρόντος Άρθρου.  

  

4.2.2. Στην περίπτωση που ακόµα και µετά τα παραπάνω (αποκοπή της παροχής µε 

αποσύνδεση του καλωδίου εξόδου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη), 

διαπιστωθεί αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή, το συνεργείο είναι υποχρεωµένο 

να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής µε τη γνωστή κλιμάκωση, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 1.9.3. του παρόντος Άρθρου.  

 

5.    Έλεγχος στασιµότητας κανονικού – µειωµένου τιµολογίου  

  

Η εργασία περιλαµβάνει :  

  

Έλεγχο στασιµότητας του µετρητή :  

Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του 

µετρητή και το κιβώτιο ακροδεκτών. Ακολούθως πρέπει να συνδέσει µε 

«τσιµπίδες»στους ακροδέκτες του µετρητή (απαγορεύεται το τρύπηµα των καλωδίων) 

συγκεκριµένο φορτίο (ισχύος ή αντίστασης) παράλληλα µε τη γραµµή µετρητή - 

πίνακα και να ελέγξει τις στροφές του δίσκου µε σκοπό την  τεκµηρίωση της ορθής ή 

όχι λειτουργίας του µετρητή. Σε περίπτωση δε που αυτός δεν καταγράφει ορθά ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενημερώσει  την Ε.Υ. και να προχωρήσει στην  

αντικατάσταση του µετρητή κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Υ.    

 

Έλεγχο στασιµότητας του δέκτη :  

Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του δέκτη.  

Ακολούθως πρέπει να θέσει σε προσωρινή λειτουργία το δέκτη πατώντας και 

κρατώντας πατηµένο το σχετικό κουµπί ¨τέστ¨ που διαθέτει ο δέκτης και το οποίο 

δίνει εντολή για εναλλαγή από κανονικό σε µειωµένο τιµολόγιο. Σε περίπτωση που ο 

δέκτης λειτουργεί κανονικά, τότε οπλίζεται το ρελέ του δέκτη και γίνεται προσωρινή 

εναλλαγή από κανονικό σε µειωµένο τιµολόγιο. Επισηµαίνεται ότι, µόλις πάψει να 

ασκείται πίεση στο  κουµπί ¨τέστ¨ τότε αυτό αυτόµατα επανέρχεται αφοπλίζοντας το 
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ρελλέ, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα ρευµατοκλοπής. Σε περίπτωση  που δεν   

ενεργοποιείται ο δέκτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενημερώσει  την Ε.Υ. και 

να προχωρήσει στην  αντικατάσταση του δεκτη κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Υ.    

 

6.    Σφράγιση µετρητικής διάταξης   

  

6.1.  Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου θα πρέπει να ελέγξει    τη  

συνδεσµολογία και τις µονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου καθώς και τις 

σφραγίδες του κελύφους και του ακροκιβωτίου του µετρητή. Με στόχο την διαπίστωση 

ρευματοκλοπής  με διακοπή ουδετέρου προβαίνει στις ακόλουθες μετρήσεις με 

αμπερομετρική αρπάγη :α) της τιμής της έντασης που απορροφά ο πελάτης στο 

καλώδιο της φασης, τοποθετούμενη πριν την είσοδο της παροχής της φάσης στον 

μετρητή β) της τιμής της έντασης στο καλώδιο του ουδετέρου, τοποθετώντας την 

αρπάγη πριν την είσοδο της παροχής του ουδετερου στο μετρητή γ) της τιμής της 

έντασης στο καλώδιο της γείωσης που έπρεπε να επιστρέφει κανονικά από το καλώδιο 

του ουδετέρου στη περίπτωση που βρεθεί κατά τη δεύτερη μέτρηση μηδενική τιμή 

έντασης (κομμένος ουδέτερος) και στη συνέχεια αν απαιτείται ακολουθούνται οι 

ενέργειες παραγράφου 6.10. 

  

6.2.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα τα ανωτέρω έχουν καλώς θα προβαίνει 

στη σφράγιση του κιβωτίου.  

  

6.3.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η συνδεσµολογία ή οι µονώσεις των καλωδίων 

εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου  

 

6.4.  Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10 και δε θα προβαίνει σε 

καµία άλλη ενέργεια, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους 

είναι κοµµένη ή δεν υπάρχει.  

  

6.5.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του ακροκιβωτίου του µετρητή 

είναι κοµµένη ή δεν υπάρχει θα προβαίνει σε εσωτερικό έλεγχο του ακροκιβωτίου ήτοι  

των συνδέσµων των εισερχόµενων-εξερχόµενων καλωδίων και των 

γεφυροσυνδέσµων.  

  

6.6.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσωτερικώς στο ακροκιβώτιο του µετρητή έχει  

καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του ακροκιβωτίου και στη συνέχεια στη σφράγιση 

του µετρητή. Η κοµµένη σφραγίδα του ακροκιβωτίου θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο  

∆ελτίο αναφοράς εργασιών του συνεργείου. 

 

6.7. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωµαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου 

(ασύνδετο καλώδιο, γεφυροσύνδεσµο µονωµένο ή που λείπει) τότε θα ακολουθεί τις 

ενέργειες της παραγράφου 6.10.  

  

6.8. Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου χωρίς µετρητή θα 

προβαίνει σε έλεγχο των εσωτερικών καλωδίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα  

έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου, διαφορετικά θα ακολουθεί τις 

ενέργειες της παραγράφου 6.10.  
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6.9. Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου δέκτη ΤΑΣ θα προβαίνει 

σε έλεγχο της σφραγίδας του κελύφους του δέκτη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι 

η σφραγίδα του κελύφους του δέκτη είναι κοµµένη ή λείπει θα ακολουθεί τις ενέργειες  

της παραγράφου 6.10, διαφορετικά θα προβαίνει σε σφράγιση του κιβωτίου.  

  

6.10. -Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που  να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριµένου πελάτη.  

  

        -Συντάσσει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσηµειώσει          

και τον αύξοντα αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

  

        -Ειδοποιεί την Ε.Υ. και παραµένει στο χώρο που εντόπισε τη  ρευµατοκλοπή 

µέχρι την άφιξη αρµοδίου προσώπου της Ε.Υ.  

 

 

7.    Ρευµατοκλοπές   

  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει το µετρητή παροχής ή την 

κυψέλη παροχής για περίπτωση ρευµατοκλοπής (παροχή  ηλεκτρικού ρεύµατος προς 

την εγκατάσταση του πελάτη χωρίς αυτή να καταµετρείται). Ο έλεγχος γίνεται µόνο 

στο µετρητή παροχής ή στην κυψέλη παροχής για τα οποία ο Ανάδοχος έχει εντολή 

εκτέλεσης εργασίας και όχι σε παρακείµενες εγκαταστάσεις (µετρητές ή κυψέλες 

παροχής) για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή εργασίας. Επιπλέον, ο έλεγχος γίνεται 

χωρίς ο Ανάδοχος να κάνει καµία εργασία στην παροχή του πελάτη.   

  

7.1. Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόµενη ρευµατοκλοπή έχει ως ακολούθως:  

  

 Σε περίπτωση κιβωτίου µετρητή ελέγχεται η γνησιότητα των σφραγίδων του 

κιβωτίου, εάν  η σφραγίδα είναι παραβιασµένη, εκτοποθετείται το καπάκι του 

κιβωτίου και ελέγχονται τα παρακάτω:  

  

→  Εάν είναι παραβιασµένες οι σφραγίδες του µετρητή και των ακροδεκτών  

  

→  Εάν είναι σπασµένο ή έχει οπές το τζαµάκι του µετρητή ή το περίβληµα του 

µετρητή και των ακροδεκτών.   

  

→  Η ορθή συνδεσµολογία των καλωδίων του µετρητή και του γεφυροσυνδέσµου 

πηνίου τάσης –έντασης, καθώς και η µόνωσή τους.  

  

 Σε περίπτωση κυψέλης (παροχή Νο 5, 6 και 7) εκτός από το µετρητή ελέγχονται 

         τα καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιµών.  

 

 

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα 

παραπάνω οφείλει ΑΜΕΣΑ να:  
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 Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριµένου πελάτη.  

  

 Συντάσσει το σχετικό ∆ελτίο Αναφοράς στο οποίο θα υποσηµειώσει και τον 

αύξοντα αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

  

 Ειδοποιεί την Ε.Υ., µε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, για την οποιαδήποτε 

διαπιστωθείσα ανωµαλία.  

 

 Σε περίπτωση άφιξης αρµοδίου προσώπου της Ε.Υ. για  καταγγελθείσα 

ρευµατοκλοπή, ο Ανάδοχος θα παραµένει στο χώρο που  εντόπισε την 

ρευµατοκλοπή.  

  

7.3. Σε κάθε περίπτωση και πέραν των αναφεροµένων στην πιο πάνω 7.2. 

παράγραφο,  η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 

(π.χ. ιστορικό καταµέτρησης) και διενεργώντας όλους τους ελέγχους  που κρίνει 

απαραίτητους, πιστοποιεί και αποφασίζει για την αποζηµίωση ή όχι  του Αναδόχου, 

όσον αφορά στις ρευµατοκλοπές που αυτός εντόπισε.  

 

 

Άρθρο 3ο
 

Όγκος   Εργασιών 

 

 

Ο µέγιστος αριθµός των εντολών, ανά είδος εργασιών, που θα εκτελεσθούν από τον 
Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης αναφέρεται στον Πίνακα του  

Άρθρου 5 της Σύµβασης (Συµβατικό Τίµηµα).  

 

1. Ο Ανάδοχος καθηµερινά επίσης θα παραλαµβάνει κατάσταση µε εντολές επαναφορών 

παροχών (λόγω χρέους), ει δυνατόν στις ίδιες διαδροµές µε τις εντολές αποκοπών, τις 

οποίες είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει σε ποσοστό 100%.   
 
2.  Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 

20% ή να µειωθεί σε ποσοστό έως  20%, κατά την απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε 

τους   ίδιους   Συµβατικούς   Όρους   και   µε   ταυτόχρονη   ανάλογη   αυξοµείωση   του 

συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος. 
 
4.  Η  αναλογία  του  πλήθους  των  εργασιών  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατά  την 

απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ και ανάλογα µε τις ανάγκες του µέσα στα όρια του Συµβατικού 

Τιµήµατος. 
 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθµό συνεργείων, ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ηµερήσιου επιδιδοµένου πλήθους εντολών. 

Στην  περίπτωση  αδικαιολόγητης  µη  εµφάνισης  ενός  ή  περισσοτέρων  συνεργείων  για 

την εκτέλεση του «Έργου» που περιγράφεται στην παρούσα Σύµβαση και µείωσης του 

παραγόµενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο όριο, ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα 

επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα µειωµένης απόδοσης. 

 
6.    Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης τµήµατος του Αντικειµένου κατά την κρίση 
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του µε δικό του προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. 

Ειδικά  για     τις  επαναφορές,   ο ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί   το  δικαίωµα  να    τις  εκτελεί   όλες  ή      µέρος   

αυτών     χωρίς  καµμία  ειδοποίηση  και   δίχως   την  καταβολή    αποζηµίωσης  στον  Ανάδοχο. 
 

7.  Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί  κατά  την  κρίση  του  το  δικαίωµα  αναστολής  της  εκτέλεσης 

τµήµατος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεοµηνιών, 
εκλογών,ακραίων καιρικών φαινοµένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων ή εξωγενών 
αλλαγών και αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την επίδοση των εργασιών και 
χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. 

 
8.    Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  έχει  το  δικαίωµα,  σε  περίπτωση  αδυναµίας  εκτέλεσης  των  υπόψη 

εργασιών,  να  αναθέσει  σε  άλλο  εγκαταστηµένο  Ανάδοχο,  κατόπιν  αποδοχής  του, 

µέρος ή το σύνολο των µη εκτελεσµένων εργασιών, αφαιρώντας τη σχετική   δαπάνη 

που προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση. 
 
 
 
 

Άρθρο 4ο
 

∆ιάρκεια  Σύµβασης 
 

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

…….-…….-2016   και   λήγει   την    ……-……-2017.   Η   εξάντληση   του   Συµβατικού 

Τιµήµατος της Σύµβασης  ακόµα και πριν  την  ανωτέρω  ηµεροµηνία  λήξης,  οδηγεί σε 

λήξη της Σύµβασης. 
 

2. Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης δύναται να παραταθεί κατά 20%, µε τους ίδιους 
Συµβατικούς Όρους, µε άσκηση από το ∆Ε∆∆ΗΕ µονοµερούς δικαιώµατος προαίρεσης,  
χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιµών µονάδας ή να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις.   
 
3. Με βάση ιστορικά στοιχεία οι αποκοπές λόγω χρέους συνήθως αναστέλλονται:  
  
•  Από   22 ∆εκεµβρίου µέχρι   3  Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους.  
  
•  Ηµέρες από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι τη Πέµπτη του Πάσχα.  
   
•  Κατά τις εκλογές από Πέµπτη πριν την Κυριακή των εκλογών µέχρι την Τετάρτη 
µετά τις εκλογές.  
 
 
•  Εκτάκτως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινοµένων (καύσωνας, 
χιονοπτώσεις, πληµµύρες, σεισµοί κλπ).  
  
•  Είναι επίσης δυνατόν µία εβδοµάδα πριν και µία µετά τον ∆εκαπενταύγουστο, οι 
εργασίες να ανασταλούν ή να περιορισθούν.  
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Άρθρο 5ο
 

Συµβατικό  Τίµηµα 

 

 

1.         Η αµοιβή του Αναδόχου ανά αποκοπή παροχής µε : 

 κατέβασµα  µικροαυτόµατου  ή  αφαίρεση  φυσιγγίων  (ΒΑΣΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆ΟΣ), 

ορίζεται σε  …………. €/τεµάχιο, 

 
 αποσύνδεση  των  καλωδίων  εξόδου  µεταξύ  µετρητή  και  πίνακα  του  πελάτη,  η 

αµοιβή  του  Αναδόχου  ορίζεται  σε  ποσοστό   130%  της  βασικής  τιµής  µονάδος, 
δηλαδή σε  ……………….. €/τεµάχιο, 

 
 
• από κιβώτιο διακλάδωσης, η maxigraph η αµοιβή του Αναδόχου 
ορίζεται σε ποσοστό 200% της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. 
€/τεµάχιο 
 
• από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης, η PILLAR, η LINK BOX η αµοιβή 
του Αναδόχου ορίζεται σε ποσοστό 
300% της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο 
 
• από εναέριο δίκτυο (στύλο) , η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται σε 
ποσοστό 400% της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο 
 
•  για εντολές εξυπηρέτησης (σημειώνουμε ότι οι χρόνοι εκτέλεσης των 
εντολών είναι για ΕΠΑΝ & ΔΙΤΕ 1 εργάσιμη μέρα & για ΑΙΤΔ 3 εργάσιμες 
μέρες),  η  αµοιβή  του  Αναδόχου  ορίζεται σε  ποσοστό 100%  της 
βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο. 
 

 

2. 
 
 
 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου για κάθε επαναφορά παροχής ορίζεται : 
 

σε    ποσοστό     100%    της    βασικής    τιµής    µονάδος,    για    επαναφορά        από 

  µικροαυτόµατο ή φυσίγγια, δηλαδή ίση µε  ……………. €/τεµάχιο, 

 
 

 
 

σε    ποσοστό     130%    της    βασικής    τιµής    µονάδος,    για    επαναφορά    µε 

επανασύνδεση   καλωδίων   εξόδου   µεταξύ   µετρητή   και   πίνακα   του   πελάτη, 
δηλαδή ίση µε  …………… €/τεµάχιο, 

 
 
3. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή σε ποσοστό  της βασικής τιµής µονάδος, δηλαδή 
σε ……….. €/τεµάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
  

 λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε 
διακοπή (παραβιασµένο),50% δηλαδή σε ……….. €/τεµάχιο 

  

 έλεγχος στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου,100% δηλαδή σε ……….. 
€/τεµάχιο 

  
 σφράγιση µετρητικής διάταξης.50% δηλαδή σε ……….. €/τεµάχιο  

 



 

18 

 

4. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή  διπλάσια(2x)  µε τη βασική τιµή µονάδος, 
δηλαδή ίση  µε ……… €/τεµάχιο για αφαίρεση – τοποθέτηση - αντικατάσταση  µετρητή ή 
δέκτη. 
 

5. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή ίση µε το 50% της βασικής τιµής µονάδος, 
δηλαδή ίση µε …… €/τεµάχιο στην περίπτωση συναίνεσης της Ε.Υ. για µη αποκοπή, όταν 
ο Ανάδοχος, τη στιγµή που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε την 
Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή.  

  
6. Για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο Ανάδοχος µπορεί να ειδοποιεί τον πελάτη προ της 
αποκοπής για να εξοφλήσει το λογαριασµό του και αποδεδειγµένα ο πελάτης εξοφλεί 
αυθηµερόν το χρέος του, η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται, για κάθε τέτοια περίπτωση, σε 
ποσοστό  30% της βασικής τιµής µονάδος, δηλαδή σε  …….. €/τεµάχιο. Σε περίπτωση 
που ο υπόψη πελάτης δεν εξοφλήσει το χρέος του, επιβάλλεται στον Ανάδοχο η 
προβλεπόµενη ποινική ρήτρα και η αποκοπή επιδίδεται εκ νέου σε αυτόν για 
υποχρεωτική εκτέλεση την επόµενη µέρα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πλέον νέας 
δήλωσης από τον υπόψη πελάτη ότι θα εξοφλήσει.  
  

7. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή ίση µε το 30% της βασικής τιµής µονάδος, 
δηλαδή ίση µε ……. €/τεµάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
  

 επίδειξη από τον πελάτη εξοφληµένου του τελευταίου λογαριασµού ρεύµατος,  
 

 µικρότερης ένδειξης στο µετρητή.  

  
8. Για όσες περιπτώσεις στις οποίες ο Ανάδοχος αντιληφθεί περίπτωση ρευµατοκλοπής 
και αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Ανάδοχος τότε θα αµείβεται µε 
το διπλάσιο (2χ) της βασικής τιµής µονάδος, δηλαδή µε ……. €/τεµάχιο.   

  
9. Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες είναι το άθροισµα των 
επιµέρους αµοιβών που προκύπτουν από το πραγµατικό πλήθος των διαφόρων τύπων 
εργασιών που εκτελέστηκαν, πολλαπλασιαζόµενο µε την αντίστοιχη τιµή µονάδος τους, 
ως ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα.  
  

10. Το µέγιστο Συµβατικό Τίµηµα προσδιορίζεται με βαση τις ενδεικτικές ποσότητες που 
προϋπολογίστηκαν, ως ακολούθως :  

 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 

1 

Αποκοπή Παροχής από 

µικροαυτόµατο ή φυσίγγια 

(ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ) 

 

1,0 

 

τεµ. 

 

550 
 

 

 

2 

Αποκοπή Παροχής από 

καλώδιο µετρητή - 

πίνακα καταναλωτή 

 

1,3 

 

τεµ. 

 

8.000 
 

 

3 

Αποκοπή Παροχής από 

κιβώτιο 

διακλάδωσης (Ζ/Κ) 

η maxigraph  

2,0 τεµ. 
 
 

2.000  
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4 

Αποκοπή Παροχής από 

Επιτόιχιο Κιβώτιο ή 

Pillar XT η L/B 

3,0 τεµ. 
 

600 

 

 

 

 

 

5 
Αποκοπή Παροχής 

από εναέριο δίκτυο 
 

4,0 
 

τεµ. 

 
400  

 

 
6 

Επαναφορά Παροχής από 

µικροαυτόµατο ή φυσίγγια 
 

1,0 
 

τεµ. 
 

400  
 

 

7 

Επαναφορά Παροχής µε 

επανασύνδεση 

καλωδίων 

µετρητή - πίνακα καταναλωτή 

 

1,3 

 

τεµ. 

 

5.000 
 

 

8 
Επαναφορά Παροχής από 

κιβωτιο διακλαδωσης η 

maxigraph 

Κιβώτιο 

διακλάδωσης (Ζ/Κ) 
ή maxigraph 

2,0 τεµ. 
 

1.000 

 

  

9 
Επαναφορά Παροχής από 

Επιτοίχιο Κιβώτιο ή 

Pillar XT η L/B 

3,0 τεµ. 400 
  

10 
Επαναφορά 

Παροχής από 

εναέριο δίκτυο 

 

4,0 
τεµ. 300 

  

11 
Αποκοπή και Επαναφορά 
µε εντολες 

εξυπηρετησης  

1,0 τεµ. 12.000 
  

 
12 

Λήψη ένδειξης µετρητή 

και έλεγχος αυθαίρετης 
επανασύνδεσης σε 

παροχή µε διακοπή 

(παραβιασµένο) 

 

0,5 

 

τεµ. 

 

2.000 

 

  

13 

Περιπτώσεις: εξόφληση 

χρέους αυθηµερόν», 

«εξοφληµένος  λογαριασµός 

ρεύµατος», µικρότερη 

ένδειξη  µετρητή» 

0,3 τεµ. 

 

1.800 

 

 

  

 
14 

Περιπτώσεις  

πιστοποιηµένων 

ρευµατοκλοπών 

 
2,0 

 

τεµ. 
600 

  

15 
Έλεγχος στασιµότητας  

κανονικού - µειωµένου  

τιµολογίου 

1,0 
τεµ. 2.000 

  

16 Σφράγιση µετρητικής  

διάταξης 

0,5 τεµ. 40.000 
  

17 Αφαίρεση-Τοποθέτηση –

Aντ/ση µετρητή  

 

2,0 τεµ. 800 
  

18 
Συναίνεση της Ε.Υ. για µη  

Αποκοπή 

0,5 
τεµ. 200 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)                                                                     

………………. 
 

 

11. Συµφωνείται ρητά, ότι η συµφωνηθείσα τιµή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 

παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, για 
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οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. 

δοθέντος ότι τον κίνδυνο της µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών τον θεωρεί ως 

ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συµφωνούµενο  

αντάλλαγµα, καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται. Α.Κ.,  δεδοµένου  ότι  τον  κίνδυνο  

της  µεταβολής  των  οικονοµικών  συνθηκών  τον θεωρεί  σαν  ενδεχόµενο  και τον 

αποδέχεται.  Ο  Ανάδοχος,  εκτός  από  το  ως  άνω συµφωνούµενο αντάλλαγµα, 
καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται. 

 

 

 
 

 

 
 

Άρθρο          6ο
 

Τρόπος   Πληρωµής 
 

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

ντυπο Πιστοποίησης Εργασιών). Θα συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα 

εγκρίνεται από το ∆Ε∆∆ΗΕ ο συνηµµένος Πίνακας «Μηνιαία Απόδοση Εγκεκριµένων 

Εργασιών» που έχουν περατωθεί αυτόν τον µήνα προκειµένου να πληρωθεί ο 

Ανάδοχος. 

Οι  πληρωµές  προς  τον  Ανάδοχο θα γίνονται την 24η   ηµέρα του τρίτου 
µήνα, από   την   ηµεροµηνία   υποβολής   στην   Επιχείρηση   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 ∆Ε∆∆ΗΕ. Μέσα  στην προθεσµία αυτή και προ της καταβολής της 

µηνιαίας αµοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρµόδια όργανα 

Επιχείρηση και 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 Επιχείρηση 

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. 

 
 

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  ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

    Τιµολόγιο του  Αναδόχου υπέρ  του  ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

    Φορολογική Ενηµερότητα. 
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    Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 
 

 Υπεύθυνη  ∆ήλωση του  νόµιµου  εκπροσώπου  του  Ανάδοχου  µε      την 
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις   της 
Εργατικής  και  Ασφαλιστικής  Νοµοθεσίας  για  το  απασχολούµενο 
Προσωπικό   από    αυτόν   ή/και    τον    Υπεργολάβο   για   την    περίοδο 
αναφοράς του  τιµολογίου. 

 
 Αναλυτικές  Περιοδικές  ∆ηλώσεις  (Α.Π.∆.)  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  ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
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. 
 

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 Επιχείρησης, 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 Επιχείρηση, εξαιτίας της 

µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 
 

6.      Η  Επιχείρηση  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. 
 

7.    Η Επιχείρηση 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 Επιχείρηση. Για το σκοπό 

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

ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση 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. 

 
 
 

 
 

 
Άρθρο 7ο

 

Εκπροσώπηση  του  ∆Ε∆∆ΗΕ 
 

Η  παρακολούθηση,  ο  έλεγχος  και  η  επίβλεψη  της  καλής  εκτέλεσης  του  «Έργου» 

ασκείται από τα κατωτέρω όργανα : 

 
1.     Επιβλέποντες,    βοηθοί      του     Εντεταλµένου        εκπροσώπου 

Εκδίδουν  τις  υπογεγραµµένες  από  τον  Εντεταλµένο  Εκπρόσωπο  (ή  τον  αναπληρωτή 

του),  καταστάσεις,  δέχονται  τα  τηλεφωνήµατα  των  συνεργείων  του  Αναδόχου  και 

µεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Προετοιµάζουν τις 

ηµερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η µηνιαία πιστοποίηση. 

Εκτελούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε εντολή του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 

 
2.     Εντεταλµένος  Εκπρόσωπος  (Επιβλέπουσα                   Υπηρεσία)      (Ε.Υ.) 

Ο    Εντεταλµένος    Εκπρόσωπος    και    ο    αναπληρωτής    του    (µισθωτοί    στάθµης 

Υποτοµεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την 

Προϊσταµένη   Υπηρεσία   πριν   την   έναρξη   των   εργασιών   της   Σύµβασης.   Είναι   ο 

υπεύθυνος  για  τον  έλεγχο  της  προόδου  του  «Έργου»,  για  την  καλή  εκτέλεσή  του 

καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύµβασης, υπογράφει τα έντυπα των 

εκδιδοµένων εργασιών και την µηνιαία πιστοποίηση. 

Εισηγείται  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 του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 
 

Είναι   υπεύθυνος   για   τον   ηµερήσιο   δειγµατοληπτικό   έλεγχο   των   εργασιών   των 

συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η 

ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιµη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). 
 

Στα   καθήκοντα   της   Ε.Υ.   περιλαµβάνεται   η   παρακολούθηση   και   ο   έλεγχος   της 

ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύµβασης. 

 
3.     Προϊσταµένη     Υπηρεσία  (Π.Υ.) 
 
Ορίζεται ο ∆ιευθυντής της Περιοχής. 

Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και 
υπογράφει καθώς  και για την τήρηση του προϋπολογισµού της Σύµβασης. 

 

∆ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την 

διάρκεια της Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 
 

Ορίζει τις επαναφορές της ηµέρας που θα εκτελεσθούν δι’ αυτεπιστασίας, κατά πλήθος 
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και περίπτωση, δικαίωµα που µπορεί να εκχωρήσει εγγράφως στον Εντεταλµένο 

Εκπρόσωπο. 
 

4.    Πέραν  των  ανωτέρω,  κατά  τις  απογευµατινές  ώρες, τα  συνεργεία  του  Αναδόχου 

µπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβληµάτων µε τον Προϊστάµενο 

της Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 

 
5.     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 Προϊσταµένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

 
Άρθρο 8

ο 

Εκπροσώπηση  Αναδόχου Επιβλέπων  Μηχανικός 
 

1.      Των  συνεργείων  του  Αναδόχου  θα  προΐστανται  µηχανικός  µε  επαρκή  πείρα  σε 

έργα   παρόµοια   µε   αυτό   της   Σύµβασης,   ο   οποίος   θα   ονοµάζεται   «Επιβλέπων 

Μηχανικός του Αναδόχου». 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύµβαση αποκαλείται 
και  «Επιβλέπων  Μηχανικός»,  πρέπει  να  διαθέτει  άδεια  εξασκήσεως  επαγγέλµατος 
διπλωµατούχου   Ηλεκτρολόγου   –   Μηχανικού   ή   αντίστοιχης   αναγνωρισµένης   ως 

ισότιµης ειδικότητας και να είναι µέλος του ΤΕΕ. 

Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια από 

τεχνικής      άποψης      εκτέλεση      των      έργων,      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  1568/85  «περί  υγιεινής  και  ασφάλειας  της  εργασίας», 

την   Οδηγία   92/57   Ε.Ο.Κ.   και   το   Π.∆.   305/96,   για   την   αποφυγή   ατυχήµατος 

θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του 

Αναδόχου,  της  Επιχείρησης  ή  και  σε  τρίτα  πρόσωπα  κατά  την  εκτέλεση  των  έργων, 
της   παρούσας   Σύµβασης,   την   ευθύνη   θα   έχει   ο   Ανάδοχος   και   ο      «Επιβλέπων 

Μηχανικός» του. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως τεχνικός 

εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ 

µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 

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. 

 
2. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού του αναφέροντας και τους λόγους της αιτούµενης 

αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούνται να συµµορφώνεται προς την απαίτηση 

αυτή της Επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

Ο  Ανάδοχος  έχει  το  δικαίωµα  αντικατάστασης  του  Επιβλέποντα  Μηχανικού  του  µε 

άλλο µηχανικό οποτεδήποτε υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται 

πριν την αποχώρηση του προηγούµενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 
 

3.    Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του 

για την επίβλεψη του «Έργου», βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο . 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και  σε 

ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα   Μηχανικού του και είναι 

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

 
4.    Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισµός του «Επιβλέποντα 

Μηχανικού» του Αναδόχου µε κατάθεση στη Προϊστάµενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης 

δήλωσης, όπως αναφέρεται στο  Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης Σύµβασης, µε την 

οποία θα   δηλώνεται,   ότι   ο   µεν   Ανάδοχος   αναθέτει   ο   δε       «Επιβλέπων   

Μηχανικός» αναλαµβάνει  τα  καθήκοντα  και  τις  υποχρεώσεις  της  επίβλεψης  των  

εργασιών  που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και  γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης 

αυτής. Συγχρόνως     θα     υποβάλλεται     και     πρόσφατο     (έκδοσης     τελευταίου     

τριµήνου) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 
 

 
5.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις 

αρµοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων 

Μηχανικός» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύµβασης µε κοινή δήλωση του 

Αναδόχου και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του 

ίδιου.  Συγχρόνως  θα  υποβάλλονται  και  για  τον  αναπληρωτή  τα  ίδια  δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για τον ορισµό του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 

Ο  «Αναπληρωτής  Επιβλέπων  Μηχανικός»  πρέπει  να  έχει  τα  ίδια  προσόντα  και  θα 

υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του 

Αναδόχου ". 
Ο "Αναπληρωτής" αναλαµβάνει µόνο στο χρονικό διάστηµα που κωλύεται ή απουσιάζει 
ο   "Επιβλέπων   Μηχανικός"   υπό   την   προϋπόθεση,   ότι   θα   ειδοποιείται   έγκαιρα   η 

Επιχείρηση µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η 

ειδοποίηση  θα  συνοδεύεται  από  ∆ήλωση  του  "Αναπληρωτή",  ότι  αναλαµβάνει  τις 

ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύµβαση. 
 

6.   Αν ο Ανάδοχος του «Έργου» είναι Ατοµική Επιχείρηση, µπορεί   «Επιβλέπων 

Μηχανικός» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που 

περιγράφηκαν παραπάνω. 
 

 
 
 

 
Άρθρο 9ο

 

Προσωπικό  του  Αναδόχου 
 

1.        Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  το  «Έργο»  µε  προσωπικό  που  έχει 
προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθµητικά 

επαρκές. Τα   πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να 

είναι κάτοχοι αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη   ειδικότητας ΣΤ’ και να χειρίζονται 
ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. 

 
2.        Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  κατά  τις  ώρες  Υπηρεσίας  του  υποχρεούται  να 

επιµελείται την εµφάνισή του και να είναι καθαρό. 

Επίσης  οφείλει  να  εκτελεί  προσηκόντως  τα  καθήκοντά  του  µε  βάση  το  περιεχόµενο 

των  συµβατικών  του  υποχρεώσεων,  την  απαιτούµενη  εντιµότητα,  καλή  πίστη  και 

συναλλακτικό   ήθος,   ανεξαρτήτως   πελάτη   και   των   συµβατικών   του   σχέσεων   µε 

προµηθευτή. 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να 

αποφεύγει  οποιαδήποτε  προστριβή  µε  αυτούς,  να  µην  προβαίνει  σε  συστάσεις  προς 
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τους χρήστες για προµηθευτές και να µην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει 
σε  αυτούς  να  απευθύνονται  στα  γραφεία  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  προφορικώς  ή  εγγράφως, 
οφείλει   δε   να   αναφέρει   στην   αρµόδια   υπηρεσία   του   ∆Ε∆∆ΗΕ   τα   ανακύπτοντα 

ζητήµατα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά 

η αρµόδια υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

3.     Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό  που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται 
κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου και του επιβλέποντα µηχανικού του Αναδόχου 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 και να προσκοµίσει στο ∆Ε∆∆ΗΕ, σε αντίγραφο, 
τις επαγγελµατικές άδειες. 
Η Επιχείρηση 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 ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.   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 Επιχείρηση 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.   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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

8.  Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει µια (1) ψηφιακή µηχανή, ανά 

συνεργείο, µε δυνατότητα καταγραφής   ηµεροµηνίας και ώρας της φωτογραφίας και 

τουλάχιστον 4 Mega pixels. 
 

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

του υποδείξει ο ∆Ε∆∆ΗΕ (Παράρτηµα ΙΙΙ) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο 

εικονιζόµενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί το «Έργο» των αποκοπών 

και επαναφορών λόγω χρέους µε επέµβαση στο µετρητή για λογαριασµό του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Άρθρου 11, 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 
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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  12  και  θα  γίνεται  σχετική  καταγγελία  στην  Αστυνοµία,  προς 

αποφυγή τυχόν παράνοµης χρήσης της ταυτότητας. 
 

10.  Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (αποµάκρυνση λόγω 

ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κλπ) ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του 

συνεργείου,   άλλως   επιβάλλονται   οι   προβλεπόµενες   ποινικές   ρήτρες   µειωµένης 

απόδοσης ενώ ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του 

Αναδόχου. 
 

Άρθρο 10ο
 

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 του «Έργου». 

β.   για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος του «Έργου». 
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 

∆Ε∆∆ΗΕ,  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 

λανθασµένη αποκοπή, 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   ∆Ε∆∆ΗΕ   ή   του   Αναδόχου,   τότε   η   Ε.Υ.      θα 

παρακρατεί από την αµοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της 

αποζηµίωσης  επαυξηµένο  µε  τα  δικαστικά  έξοδα,  σύµφωνα  µε  την  εκτίµηση  της 

Νοµικής Υπηρεσίας του ∆Ε∆∆ΗΕ, επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώµατός της. 
 

5.    Η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  και το προσωπικό της Επιχείρησης,  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 τηςΕπιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 

εκτέλεση του «Έργου»από τον  Ανάδοχο. 
 

6.     Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  τα  δικά  του  µεταφορικά  µέσα  για  τη 
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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 υποχρεούται να διαχειρίζεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια τις σφραγίδες των 

κιβωτίων των µετρητών που θα παραλάβει από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Μαζί µε την πιστοποίηση θα υποβάλλεται στην Ε.Υ. αναλυτική κατάσταση τοποθέτησης 

σφραγίδων   η   οποία   θα   πρέπει   να   συµφωνεί   µε   τον   αριθµό   των   εκτελεσµένων 

αποκοπών και επαναφορών που περιέχονται στη συγκεκριµένη πιστοποίηση. 

Με  τη  λήξη  της  παρούσας  Σύµβασης  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  επιστρέψει  τις 

περίσσειες σφραγίδες. 
 

 

8.      Οι αφαιρούµενοι µετρητές  ηλεκτρικής ενέργειας θα επιστρέφονται µαζί µε τις 

εντολές  των    αποκοπών  στην  Επιβλέπουσα   Υπηρεσία     την  ίδια  ηµέρα. 

 
 

 Άρθρο 11ο  

Υποχρεώσεις  του  Αναδόχου 
 

 
 

1. 

∆ιασφάλιση  τήρησης  εργατικής  και  ασφαλιστικής  Νοµοθεσίας 
 
Ο   Ανάδοχος θα είναι πλήρως   και   αποκλειστικά   µόνος   υπεύθυνος έναντι 

 

 
 

του 
∆Ε∆∆ΗΕ,  για  την  απαρέγκλιτη  τήρηση  της  ισχύουσας  εργατικής  και  ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 

προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 

Σύµβασης. 
 

2.        Ο  Ανάδοχος  και  ο  Υπεργολάβος  υποχρεούνται  να  τηρούν  απαρεγκλίτως  τις 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους      που 
θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της   καταβολής στο 
προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία   περίπτωση δεν µπορεί 
να   είναι   κατώτερες   των   προβλεπόµενων   από   την   οικεία   Συλλογική   Σύµβαση 
Εργασίας,  της  τήρησης  του  νοµίµου ωραρίου, της       καταβολής των εκ του νόµου 
προβλεπόµενων  ασφαλιστικών   εισφορών  του     προσωπικού  τους,  της   αυστηρής 
τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 

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

 
α. να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και 
να  υποβάλλει  τα  σχετικά  παραστατικά  πληρωµής  στο  αρµόδιο  για  την 

παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ και 
 

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

της  Σύµβασης  όργανο  του  ∆Ε∆∆ΗΕ,  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  του  ζητηθεί  που 

είναι πρόσφορο  να  αποδείξει  την  τήρηση  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας,  όπως  φωτοαντίγραφα  των  συµβάσεων  εργασίας  του  προσωπικού  του 

ή/και   του   προσωπικού   του   Υπεργολάβου   που   απασχολείται   στα   πλαίσια   της 

Σύµβασης  και  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της,  θεωρηµένα  από  το  ΙΚΑ  αντίγραφα 

µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των 

Υπεργολάβων, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), 
πίνακες προσωπικού οι  οποίοι  θα  αναρτώνται,  κατά το  νόµο,  στο  χώρο  εκτέλεσης 

της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ. 
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Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για  την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για 
το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή 
τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 

 
3.   Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα  να  αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης,  καθώς 
και τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του 
Αναδόχου   ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. 
 

 
4.   Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου,   είναι 
υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και 
καθ' όλη την παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης 
ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε 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 (Συνηµµένο 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 
∆Ε∆∆ΗΕ. 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   ∆Ε∆∆ΗΕ   αντίγραφο   της   Συµβάσεως   Εργασίας   που   τον 
συνδέει  µε  το  εν  λόγω  προσωπικό  του  ή  το  προσωπικό  του  Υπεργολάβου ή άλλο 
έγγραφο    του Άρθρου  3 του π.δ.  156/94,  καθώς  και αντίγραφο  του  Ειδικού  Βιβλίου 
Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να   αποδεικνύεται η 
εγγραφή   του   εν   λόγω   προσωπικού   σε   αυτό.   Ο   Ανάδοχος   υποχρεούται   να 
εξασφαλίσει  τη  λήψη  ταυτοτήτων  και  για  το  προσωπικό  του  ή/και  το  προσωπικό 
του  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  Επιχείρησης,  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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 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. 



 

29 

 

 
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  (Συνηµµένο Υπόδειγµα  Ειδικού  Σήµατος) 
που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 

της    Σύµβασης    όργανο    του    ∆Ε∆∆ΗΕ.    Ουδέν    όχηµα    και    εξοπλισµός    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, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις καθώς 

και προς τις οδηγίες του    ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.. 
 

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:    
  
- 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  του  έργου  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   
του  έργου 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:  
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α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συµφωνηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ,    
  
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 
∆Ε∆∆ΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των παρεχόµενων από το  ∆Ε∆∆ΗΕ 
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.  
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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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 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  
∆Ε∆∆ΗΕ, 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.    
 
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.   
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Άρθρο 12ο
 

Ποινικές  Ρήτρες 
 

1.    Το ελάχιστο πλήθος των εκτελούµενων Αποκοπών Παροχών  είναι το 100% της 

επίδοσης, εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 2 παράγραφος 1.5. δικαιολογηµένων 

όπως καθορίζεται στο Άρθρο αυτό : 
 

    «εξόφληση χρέους  αυθηµερόν», 
 

    «εξοφληµένος τελευταίος λογαριασµός ρεύµατος», 
 

    «κλειστό», 
 

    «µικρότερη ένδειξη» 
 

    «συναίνεση της Ε.Υ.». 
 

Για κάθε µη εκτελεσθείσα αποκοπή, κάτω από το παραπάνω ελάχιστο πλήθος, χωρίς 

επαρκή δικαιολογία («κλειστά», «συναίνεση της Ε.Υ.», κλπ), θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα µειωµένης απόδοσης ίση µε το  150% της αντίστοιχης τιµής µονάδος. 
 

2.      Επίσης,  θα  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  ίση  µε   το τριπλάσιο (3x)  της  βασικής 

τιµής µονάδος, σε περίπτωση : 

 
 Ψευδούς δήλωσης αποτελέσµατος.  Εντοπισµός  ψευδούς  δήλωσης   αποτελεί   και 

λόγο   καταγγελίας  της   Σύµβασης. 
 

    Αποκοπής πληρωµένου ή αποκοπής παροχής µε µικρότερη ένδειξη. 
 

    Λανθασµένης αποκοπής. 
 

    Λανθασµένης επαναφοράς. 
 

3.    Ενώ, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση µε τη βασική τιµή µονάδος, σε περίπτωση: 
 

    Μη τηλεφωνικής δήλωσης αποτελέσµατος, µη ανταπόκρισης σε κλήση της Ε.Υ., 

µη µετάδοσης µηνυµάτων και  εικόνων (Άρθρο 2 της Σύµβασης). 

 
    Μη   σφράγισης   µετρητικών   διατάξεων.    Συστηµατική  παράλειψη  σφράγισης 

µετρητικών  διατάξεων  αποτελεί    και  αιτία  καταγγελίας   της  Σύµβασης. 
 

    Μη τήρησης δήλωσης ότι “θα πληρώσει” ο πελάτης.  

 

    Μη εµπρόθεσµης εκτέλεσης επαναφοράς.  

 
    Μη συµπλήρωσης των στοιχείων στο έντυπο εντολής. 

 
 Μη    εµπρόθεσµης    επιστροφής    των    εντολών    εργασίας,    σύµφωνα    µε    τα 

καθοριζόµενα στο Άρθρο 1 παρ. 6. 
 

4. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών :   
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•  αποκοπή και επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας  µε Αίτηση Τελικού 

∆ιακανονισµού (ΑIΤ∆),  

  

•  λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε 

διακοπή (παραβιασµένο),  

  

•  έλεγχος στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου,  

  

•  αφαίρεση µετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους),  

  

•  σφράγιση µετρητικής διάταξης,  

  

πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο Άρθρο  1 παρ. 6, θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα ίση µε το 100% της τιµής εργασίας ανά ηµέρα καθυστέρησης.  

 

 

5.   Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισµού ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα ίση µε τη τιµή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισµού προσαυξηµένης 

κατά  20% αυτής. 

 
6.   Σε περίπτωση κακοτεχνίας που διαπιστώθηκε στις εργασίες του Αναδόχου, η οποία 

αφορά σε κατασκευαστικές ατέλειες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το     10-πλάσιο 

της τιµής µονάδας της συγκεκριµένης εργασίας.  Σε     αυτή    την  περίπτωση     ο  Ανάδοχος  

αναλαµβάνει και όλες τις οικονοµικές ή ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τη 

συγκεκριµένη  κακοτεχνία. 

 

7. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με 15€ για καθυστέρηση στην εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών. 

 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών για Διακοπή παροχής 

κατόπιν αιτήματος καταναλωτή. 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών για Επανασύνδεση  

παροχής κατόπιν αιτήματος καταναλωτή. 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (2) εργάσιμων ημερών για επανασύνδεση παροχής 

λόγω χρέους. 

 
8.  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. 

 

  50,00  €  σε  περίπτωση  που διαπιστωθεί  από την  Ε.Υ. ότι το προσωπικό του 
Αναδόχου δεν φέρει την   ταυτότητας  σε εμφανές σημείο κατά την διάρκεια της 
εργασίας. 

 

 200,00  €   σε   περίπτωση   µη   αναγγελίας   ρευµατοκλοπής.    Επιπρόσθετα  η 
περίπτωση  µη αναγγελίας ρευµατοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής µε τον πελάτη, 
αποτελεί        λόγο    καταγγελίας    της   Σύµβασης      (Άρθρο 18 παρ. 2). 



 

34 

 

 

 500,00  €    σε    περίπτωση    µη    επιστροφής    των    αφαιρούµενων    µετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 1 €/τεµάχιο    σε  περίπτωση  µη  επιστροφής  των  σφραγίδων  που  δεν  έχουν 
τοποθετηθεί. 

 
9.   Ρητά συµφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ∆Ε∆∆ΗΕ 
χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζηµιές και ότι είναι 
δίκαιες και εύλογες. 

 
10.    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. 
 
 

 

11.    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. 

 
12.  Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 
 

 
 

Άρθρο 13ο 

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 ∆Ε∆∆ΗΕ. Προϋπόθεση επίσης 

έγκρισης υπεργολαβίας, είναι  ο Ανάδοχος του «Έργου» να διατηρεί για κατασκευή µε 

ίδια  µέσα,  κύρια  τµήµατα  του  «Έργου»  που  αντιπροσωπεύουν   ποσοστό  τουλάχιστον 
70%   του   Συµβατικού    Τιµήµατος   του   «Έργου». 

 
2.        Απαγορεύεται  και  είναι  απολύτως  άκυρη  και  χωρίς  νοµικό  αποτέλεσµα  για  το 
∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ. Με την 

έγκρισή της η Επιχείρηση 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 ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.. Η εκχώρηση τελεί υπό 

την  προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. 
 

Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται µετά την αφαίρεση: 
 

α. κάθε απαίτησης του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 
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β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος 

θα είχε δικαίωµα να εισπράξει από το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., 
 

γ.  κάθε  οφειλής  του  εκχωρούντος     οικονοµικού  φορέα  προς  το  ∆ηµόσιο  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 

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ 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. 
 

 
Άρθρο 14ο

 

Φορολογικές  υποχρεώσεις 
 

Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
∆Ε∆∆ΗΕ)  παράβολα,  τέλη  χαρτοσήµου,  κρατήσεις,  εισφορές  κ.τ.λ.  για  οποιαδήποτε 

αιτία σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων 

και Κοινοτήτων, ΝΠ∆∆ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που 

ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 15ο
 

Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης 
 

1.   Ο    Ανάδοχος   κατέθεσε   σήµερα    την    εγγυητική    επιστολή    καλής   εκτέλεσης, 

5% του συµβατικού ποσού της τράπεζας  …………. 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  ∆Ε∆∆ΗΕ που 
αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της  
εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να 
προσφύγει κατά του  ∆Ε∆∆ΗΕ στο δικαστήριο για την µη κατάπτωση της πιο πάνω 
εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική µεσεγγύηση.  

 
 
3. Τέλος συµφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την πλήρη 

εµπρόθεσµη και άψογη σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 
Σύµβασης και όχι πριν από έξι (6) µήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν 
υπάρξει εν τω µεταξύ περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ,  

ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει ή ανάλογα 
µε την περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

δεν θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε όρο της  παρούσας Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το 
δικαίωµα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει  υπέρ του η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που υπέστη ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα 
από την κατάπτωση.  
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Άρθρο 16ο
 

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».  
 

 
Άρθρο 17ο

 

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. 

 
 

Άρθρο 18ο
 

Καταγγελία  της  Σύµβασης 
 

1.  Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Επιχείρησης 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 του «Έργου», 
 

    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 

Επιχείρησης, 
 

 συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων 

ή προστασίας του περιβάλλοντος, 
 

ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική 
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Πρόσκληση»  προς  τον  Ανάδοχο  στην  οποία  απαραίτητα  µνηµονεύονται  οι  διατάξεις 

του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται    συγκεκριµένη περιγραφή 

ενεργειών   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 Επιχείρηση δικαιούται µε εξώδικη δήλωση 

προς τον ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή, να προβεί στην 

καταγγελία της Σύµβασης, µερικά ή ολικά. 
 

2.   Επιπρόσθετα συµφωνείται ότι η περίπτωση µη αναγγελίας ρευµατοκλοπής, κατόπιν 

συναλλαγής µε τον πελάτη, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 
 

3.  Τονίζεται  ρητώς  ότι  η  µη  τήρηση  των  όρων  που  εµπεριέχονται  στο  Άρθρο  11 

της Σύµβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 
 

4. Η χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή 

ατόµων   που   έχουν   οποιασδήποτε   µορφής   κωλύµατα,   για   εκτέλεση   «εργασιών», 
σύµφωνα και µε το Άρθρο 9 παρ. 5 της Σύµβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της 

Σύµβασης. 

 
5.  Ειδικότερα η   εξάντληση  της  Ποινικής  Ρήτρας    του  15%   του        Συµβατικού    Τιµήµατος 

αποτελεί  λόγο  έκπτωσης   του  Αναδόχου. 
 

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

ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παρ. 10 του παρόντος Άρθρου. 

Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, 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   13   της   παρούσας   Σύµβασης   ο 

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

Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 

 
7.   Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της 

παρούσας   Σύµβασης,   ρητά   συνοµολογούµενων   όλων   σαν   εξ   ίσου   ουσιωδών,   ο 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα καταγγέλλει τη Σύµβαση σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, µε έγγραφη 

ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. η αναφερόµενη 

στο  Άρθρο  15  της  παρούσας  Σύµβασης  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  και  επιπλέον 

Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  κάθε  ζηµία  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε.,  ανεξάρτητα 

από την κατάπτωση. 
 

 

8.   Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης (Επικύρωση 

της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών ένσταση του 

Αναδόχου   ή   αν   απορριφθεί   η   ένσταση.   Η   ένσταση   που   ασκείται   εµπρόθεσµα 

αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 

Για την ένσταση αποφασίζει το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο. 
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9.   Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το «Έργο» και γίνεται εκκαθάριση της 

Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. 

Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του «Έργου», είτε να το 

αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να 

χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις 

και τα λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκοµιστεί ή ανεγερθεί 

από αυτόν στον τόπο του «Έργου». 
 

 

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

της Επιχείρησης για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 
α. Καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου». 

 

β.  Γίνονται  άµεσα  απαιτητές  οποιεσδήποτε  οφειλόµενες  Ποινικές  Ρήτρες  µέχρι  την 

ηµεροµηνία της καταγγελίας. 
 

 

11.    Για  την  εκκαθάριση  της  Σύµβασης  η  Επιχείρηση  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 

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

Ανάδοχο. 

 
12.   Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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. 
 
 

 
Άρθρο 19ο

 

Απαιτήσεις – ∆ιαφωνίες 
 

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 απαίτησής 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 απαίτησής 
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του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
 

1.3.   Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 

το   δικαίωµα   του   για   πληρωµή,   εφόσον   το   αίτηµά   του   γίνει   δεκτό   από   την 

Επιχείρηση περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα 

τηρηθέντα στοιχεία. 
 
 

2.   ∆ιαφωνίες 
 

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 ∆ιαφωνίας". 

 
2.2.   Στην  "Αίτηση  Επίλυσης  ∆ιαφωνίας",  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 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 ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

του «Έργου», ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της 

Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του «Έργου». 
 
 
 

 
Άρθρο 20ο

 

∆ωσιδικία – ∆ίκαιο  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 ∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

 
2.  Η  Σύµβαση  θα  ερµηνεύεται  και  θα  διέπεται  αποκλειστικά  από  τη  Νοµοθεσία  του 

Ελληνικού Κράτους. 
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Άρθρο 21ο
 

Ισχύς Σύμβασης 
 
 
   Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ..-..-2016 

 

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 ΑΝΑ∆ΟΧΟ                                                      ΓΙΑ ΤΟ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Διοικητικά όρια των Δήμων 

1. Θεσσαλονίκης 
2. Δέλτα 

3. Παύλου Μελά 
4. Ωραιοκάστρου 

5. Χαλκηδόνος 
6. Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
7. Βόλβης 

8. Κορδελιού-Εύοσμου 
9. Λαγκαδά 

10. Κοινότητα Αθύρων της Δημοτικής ενότητας Πέλλας 

11. Κοινότητες Μικρόκαμπος, Ανθόφυτος, Παλιό και Νέο Αγιονέρι της   

Δημοτικής ενότητας Πικρολίμνης Ν. Κιλκίς. 

12. Κοινότητες Ελληνικού, Θεοδόσια και Ίσωμα της Δημοτικής ενότητας 

Κρουσσών Ν. Κιλκίς. 

13. Κοινότητα Μελάνθιο της Δημοτικής ενότητας Κιλκίς. 

14. Κοινότητα Ν. Κερδυλίων της Δημοτικής ενότητας Αμφίπολης Ν. Σερρών. 

15.   Κοινότητα Ολυμπιάδος της Δημοτικής ενότητας Αριστοτέλη Ν.Χαλκιδικής 

16. Κοινότητες Μαραθούσα και Κρήμνη της Δημοτικής ενότητας Πολυγύρου 

Ν.Χαλκιδικής. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 

Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Οι υπογεγραµµένοι  1. .................................................................. 
2. .................................................................. 
3. .................................................................. 

 

δηλώνουµε υπεύθυνα προς το ∆Ε∆∆ΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόµου «περί 
ψευδούς δηλώσεως» ότι: 

 
α. ο πρώτος εξ ηµών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαµβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως 

«Επιβλέπων   Μηχανικός»,   τα   καθήκοντα   και   τις   υποχρεώσεις   της   επίβλεψης   των 

εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 8 και   γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης του 

∆Ε∆∆ΗΕ µε αριθµό  ……………………………. 

 
β.   ο   πρώτος   και   ο   δεύτερος   εξ   ηµών,   Ανάδοχος   και   «Επιβλέπων   Μηχανικός» 

αντίστοιχα  της  Σύµβασης  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  µε  αριθµό   …………………….,  ορίζουν  τον τρίτο 

εξ ηµών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισµό του, ως «Αναπληρωτή του Επιβλέποντα 

Μηχανικού» της παραπάνω Σύµβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις 

οριζόµενες στο Άρθρο 8 της Σύµβασης. 
 

γ. ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να 

αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Μηχανικό του «Έργου», να 

ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα µήνα πριν εγγράφως το ∆Ε∆∆ΗΕ, προσκοµίζοντας 

συγχρόνως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί 
αναλαµβάνουν  την  υποχρέωση  να  ειδοποιήσουν  εγγράφως  το  ∆Ε∆∆ΗΕ  τουλάχιστον 

ένα µήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω 

καθηκόντων τους. 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ ................................................. 
 
 
 
 

 
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείωση : 

Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό 

Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή 

και του Επιβλέποντος Μηχανικού, 
έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./Περιοχή Δυτ.Θεσ/νίκης         Τηλέφωνο : 2310 – ……………. 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  . . …./……/…… 
 

Ο εικονιζόµενος ( Επώνυµο      ,   Όνοµα ) του 

(  Πατρώνυµο)  και  της  (Μητρώνυµο),  κάτοχος 

του  υπ’ αριθ. Α. ……….. ∆ελτίου  Αστυνοµικής 

Ταυτότητας είναι υπάλληλος του Αναδόχου 

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ) 
∆ιεύθυνση 
Τηλ ……………… 

 
 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

…………………………………… 
∆ιευθυντής Περιοχής 

που εκτελεί αποκοπές - επαναφορές λόγω 

χρέους για λογαριασµό του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
(ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΠΑ/ΕΠ-6681/2014). 

 

 
 
 
 
 
 

-  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 Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’, 

και πρωτότυπη υπογραφή του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί 

από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΙ∆ΙΚΟΥ  ΣΗΜΑΤΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./Περιοχή  Δυτ. Θεσ/νίκης         Τηλέφωνο : 2310 – …………. 
 
 

 
 

Θεωρήθηκε 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  . . …/……/..… 
 

- ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 
 

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
 

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 
 

- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 
 
 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ 

 

…………………………………… 

∆ιευθυντής Περιοχής 

- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 
 

-    ΑΡΙΘΜΟΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    ∆ΠΜ-Θ/…     

… … … … … «Εργασίες     αποκοπών     και 

επαναφορών λόγω χρέους-Εργασίες σε μετρητικές 

διατάξεις ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  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 Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ’, και πρωτότυπη 

υπογραφή του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

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.         ∆ιάρκεια   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 ∆Ε∆∆ΗΕ – 

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.        ΕI∆IΚΟI   ΟΡΟI   πoυ   πρέπει   vα   περιλαµβάνονται   στo   ασφαλιστήριο 
Αστικής  Ευθύvης  έvαvτι  Τρίτων. 

 
α.         Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 
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 ∆Ε∆∆ΗΕ (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∆/∆ΠΑ o οπoίoς 

ακολούθως θα τo απoστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ∆ΟΛ/Τοµέα Παγίων- 

Συµβάσεων/Υπoτ. Ασφαλίσεων. 
 

5.         ΓΕΝIΚΟI  ΟΡΟI   πoυ   πρέπει   vα   περιλαµβάνονται   στο   ασφαλιστήριο 
Αστικής  Ευθύvης  έvαvτι  Τρίτων. 

 
α.         Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 

Α.Ε./∆ΠΑ/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   ∆ιαταγµάτων, 
Κανονισµών κ.λ.π. πoυ ισχύoυv εκάστοτε και έχουν   εφαρµογή   στηv Ελλάδα, ιδιαίτερα 

τωv Ν.∆. 400/76, Ν. 439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.∆. 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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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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