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ΣΥΜΒΑΣΗ:ΔΠΝ/………………………/201 

 
ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΜΥΚΟΝΟ 

 
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

 
Στην              σήμερα, την ………….……, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή ΔΕΔΔΗΕ (εφεξής καλούμενος ο ΔΕΔΔΗΕ ή Επιχείρηση) 
που εδρεύει στην Αθήνα,  στην οδό Περραιβού 20  και Καλλιρρόης 5,  11743  με                      
ΑΦΜ 094532827 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή Περιοχής Σύρου  κ. 
ΚΩΒΑΙΟ ΜΙΧΑΛΗ, τον οποίο εξουσιοδότησε ο Διευθυντής της ΔΠΝ κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤ. 
και τ ……………………………................ (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει 
στην οδό …………………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
…………………….……………………..., συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και 
ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων δεν δύναται να αναιρεθεί με άλλη 
συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση.  
Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί 
οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ή τα 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που 
έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες 
και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Τεύχη της Σύμβασης 
 
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. 
Α. Το Συμφωνητικό 
Β. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου 
Γ. Τις Ασφαλίσεις 

2.     Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και 
ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 
μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.). 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
1. Με την παρούσα Σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ,  μετά την υπ’  αριθ.  

ΔΠΝ/4001554/26.05.2016 Διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε 
μειοδότης, αναθέτει σ’ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσιών «Μεταφορά υλικών ΔΕΔΔΗΕ από και προς τη νήσο Μύκονο»  

 
       Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να εκτελεί με ιδιόκτητα 

ή μισθωμένα (από αυτόν)  Φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης,  ύστερα από 
σχετική εντολή του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, μεταφορές κάθε λογής υλικών (διάφορα υλικά, 
στύλους, μετασχηματιστές, στροφεία κλπ) αυτού, στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στο 
νησί της Μυκόνου, από τις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον Ασπρόπυργου 
(Παραλία Ασπροπύργου και Καλιστήρι) και των προμηθευτών του εντός 
λεκανοπεδίου Αττικής (μέχρι Οινόφυτα και Κόρινθο) και αντίστροφα.  
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Επισημαίνεται ότι στα νησιά που υπάρχουν δύο θέσεις φορτοεκφόρτωσης (υπαίθρια 
και κλειστή Αποθήκη), ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση να φορτοεκφορτώνει 
και στις δύο θέσεις.  
 
Λόγω της ιδιομορφίας των μεταφορών της ΔΠΝ (δρομολόγια πλοίων – οδικό δίκτυο 
νησιών) και προκειμένου να εξασφαλίζεται κάθε φορά η έγκαιρη παράδοση των 
υλικών στον τόπο προορισμού, παρέχεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να 
πραγματοποιεί την παράδοση των υλικών στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί της 
Μυκόνου, με όχημα πιθανού συνεργάτη του. Επίσης, επιτρέπεται αντίστοιχα η 
παραλαβή των υλικών από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί της Μυκόνου,  να 
γίνεται με όχημα πιθανού συνεργάτη του. Τα οχήματα που θα πραγματοποιούν την 
παράδοση των υλικών (εκτός των ιδιόκτητων του Αναδόχου) θα πρέπει να δηλωθούν 
από τον Ανάδοχο στην παραγρ. 3 του Άρθρου 2 του παρόντος και να φέρουν όλα τα 
νόμιμα δικαιολογητικά, αντίστοιχα με αυτά που προσκομίζονται και για τα οχήματα 
ιδιοκτησίας του Αναδόχου. 
 
Επιπροσθέτως τα υλικά τα οποία θα παραδίδονται με οχήματα συνεργάτη του 
Αναδόχου θα εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 3 της Σύμβασης. 

 
2. Τα ιδιόκτητα οχήματα του Αναδόχου με τα οποία θα εκτελεστεί το συγκεκριμένο 

Έργο είναι τα κάτωθι: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Τα οχήματα των συνεργατών του Αναδόχου με τα οποία θα γίνεται η παράδοση ή η 
παραλαβή των υλικών στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ (Ασπροπύργου και Μυκόνου) 
είναι τα κάτωθι:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δικά του μεταφορικά μέσα για 
οποιαδήποτε μεταφορά χωρίς ο Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε απαίτηση 
αποζημίωσης. 

5.  
Άρθρο 3 

Είδος υπηρεσιών και υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Οι υπηρεσίες, τις οποίες έχει υποχρέωση να προσφέρει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν 
χωρίς εξαίρεση όλες τις εργασίες, πράξεις, ενέργειες και υπηρεσίες, που απαιτούνται 
για τη γρήγορη, απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ, που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης.  
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Ειδικότερα οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν εντελώς ενδεικτικά τις ακόλουθες 
εργασίες: παραλαβή από τον Ανάδοχο των υλικών που πρόκειται να μεταφερθούν, 
πάνω στο μεταφορικό του μέσο, στον τόπο φόρτωσης, έλεγχο της συσκευασίας αυτών, 
μέτρηση κατά είδος συσκευασίας και κατά είδος γυμνών τεμαχίων και διαπίστωση ότι 
αυτά συμφωνούν απόλυτα με όσα αναγράφονται με λεπτομερή τρόπο στα μη 
φορολογικά παραστατικά διακίνησης υλικών του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των παραπάνω εφοδίων στον τόπο 
προορισμού και την παράδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Ο υπεύθυνος της αποθήκης του ΔΕΔΔΗΕ που αποστέλλει τα υλικά θα εκδίδει σε τρία 
(3) αντίγραφα μη φορολογικό παραστατικό διακίνησης των υλικών, στο οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά το είδος των μεταφερόμενων υλικών, οι ποσότητές τους και το 
συνολικό βάρος τους που αναγράφεται στο αντίστοιχο ζυγολόγιο του εκάστοτε 
φορτίου. 
 
Τα τρία αντίγραφα του εν λόγω μη φορολογικού παραστατικού θα υπογράφονται από 
τον υπεύθυνο της Αποθήκης και από τον οδηγό του Αναδόχου, αμέσως μετά τη 
φόρτωση των υλικών στο όχημα του Αναδόχου. Το πρώτο αντίγραφο θα παραμένει 
στην αποθήκη που στέλνει τα υλικά, ενώ το δεύτερο και το τρίτο αντίγραφο θα 
συνοδεύουν τα μεταφερόμενα υλικά. 
 
Μόλις τα υλικά παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην αποθήκη στην οποία 
αποστέλλονται, τα δύο υπόψη αντίγραφα που συνοδεύουν τα υλικά θα υπογράφονται 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης που τα παρέλαβε. Με τον τρόπο αυτό θα βεβαιώνεται 
η παράδοση σε άριστη κατάσταση όλων των μεταφερόμενων υλικών. 
 
Το ένα από τα δύο υπογεγραμμένα αντίγραφα θα παραμένει στη αποθήκη που 
παρέλαβε τα υλικά, ενώ το δεύτερο θα δίδεται στον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
επισυνάψει στο συγκεντρωτικό μηνιαίο τιμολόγιο που θα εκδώσει κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης. 

 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει κάθε υπηρεσία αναγκαία ή 
πρόσφορη για την ασφαλή Μεταφορά των υλικών από τον τόπο παραλαβής τους μέχρι 
να τα παραδώσει, στον τόπο προορισμού τους.  
 
 

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου από τον 
Ανάδοχο και θα μεταφέρονται με ευθύνη του, σύμφωνα με το Συμβατικό 
Τεύχος ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ   (παρ. 3.4 – Ασφάλιση Μεταφοράς). 
 
Με βάση το Άρθρο 13 ν. 3887/2010, όπως ισχύει, για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς 
που θα προκληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ από ευθύνη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
έχει ασφαλιστική κάλυψη μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) 
ευρώ. 
Η ασφάλιση των υλικών αξίας άνω των 60.000,00 € εναπόκειται στην κρίση του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Σε περίπτωση που το μεταφερόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερης αξίας, ο ΔΕΔΔΗΕ 
υποχρεούται να το δηλώσει στον Ανάδοχο και να καταβάλει τη διαφορά ασφαλίστρων, 
για το συγκεκριμένο φορτίο. 
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2. Όταν πραγματοποιείται φόρτωση από Αποθήκη Προμηθευτή του ΔΕΔΔΗΕ,  η φόρτωση 
των υλικών, ανεξαρτήτου βάρους, θα γίνεται από τους Προμηθευτές του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με 
μέσα δικά τους, πάνω στα οχήματα του Αναδόχου. 

 
Αντίστοιχα η φόρτωση και η εκφόρτωση των υλικών στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στον 
Ασπρόπυργο, θα γίνεται από προσωπικό και  μέσα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Αντιθέτως η φόρτωση και η εκφόρτωση των υλικών στις Αποθήκες της νήσου 
Μυκόνου θα γίνεται με δαπάνη κι ευθύνη του Αναδόχου, με επιστασία του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Η κατανομή των ποσοτήτων σε φορτία θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφαλή, κατάλληλα (ανοικτή – κλειστή ή με 

ανοιγόμενες πλαϊνές πόρτες καρότσα) και σε επαρκή πάντοτε αριθμό μεταφορικά μέσα 
για την προφύλαξη των υλικών κατά τη μεταφορά, τη γρήγορη μεταφορά αυτών και 
παράδοσή τους. Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται και στη διενέργεια οποιασδήποτε 
άλλης εργασίας ή υπηρεσίας η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη, γρήγορη και 
ασφαλή μεταφορά των υλικών. 

 
Ειδικότερα για την μεταφορά των ξύλινων στύλων, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 
όχημα ανοικτού τύπου (νταλίκα), της οποίας η καρότσα θα έχει μήκος 12-13 μέτρα και 
τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μεταλλικά συμπαγή 
πλαίσια στήριξης (τύπου «Π»), καθώς και τα απαιτούμενα συστήματα πρόσδεσης – 
σήμανσης φορτίου. 
 

5. Τα υλικά, όπως προαναφέρθηκε, θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο πάνω στο 
μεταφορικό του μέσο (το οποίο έχει δηλωθεί στην παραγρ. 3 του Άρθρου 2 του 
παρόντος) στον τόπο – φόρτωσης και θα παραδίδονται στον τόπο προορισμού, 
μέσα σε πέντε (5)  το πολύ ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
ειδοποίησής του από τον ΔΕΔΔΗΕ με fax.  
 
Η εντολή για τη μεταφορά θα είναι έγγραφη (αποστολή fax) και θα 
περιλαμβάνει το κατά προσέγγιση βάρος των προς μεταφορά υλικών και την 
κατά προσέγγιση κάλυψη τρεχόντων μέτρων του φορτηγού αυτοκινήτου. 

 
Σε περίπτωση  ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει 
μεταφορές μέσα στον παραπάνω χρόνο, με δικά του μεταφορικά μέσα, είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει τη μεταφορά στον ίδιο χρόνο έστω και με άλλα μέσα (όχι 
δικά του) με τους ίδιους όρους. Αν ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει στον ΔΕΔΔΗΕ εγγράφως στοιχεία από τα οποία να 
θεμελιώνεται η αντικειμενικότητα της αδυναμίας του ή η ανωτέρα βία,  άλλως ο 
ΔΕΔΔΗΕ εξ αυτού του λόγου δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  
 
Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει να διαθέσει μεταφορικό μέσο και να ολοκληρώσει τη 
μεταφορά, πέραν της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται με 
την επιφύλαξη του άρθρου 9 της Σύμβασης, να μεταφέρει τα υλικά με οποιοσδήποτε 
πρόσφορο, κατά την κρίση του μεταφορικό μέσο.  
 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος βαρύνεται και με την  επί πλέον διαφορά, που θα 
καταβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ, πέραν του συμβατικού τιμήματος της μεταφοράς αυτής, καθώς 
επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά που υπέστη από την αιτία αυτή.   
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6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ποσοτικά και ποιοτικά στις παραλήπτριες 
Αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ τα διάφορα υλικά όπως τα παραλαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ ή του Προμηθευτή. Ευθύνεται δε για κάθε έλλειμμα ή ζημιά που τυχόν θα 
υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση κάθε μεταφοράς (ελλείμματα,  αλλοίωση 
περιεχομένου, ατυχήματα και ζημιές στο φορτίο από διάφορες αιτίες κλπ).     
 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες νόμους, 
διατάγματα, κανονισμούς, διατάξεις κλπ.  

 
8. Η παραλαβή και η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας.    

Ειδικά για παραλαβές από τις Αποθήκες Ασπροπύργου και Καλιστηρίου, η έναρξη 
φόρτωσης δεν πραγματοποιείται μετά τις 12:00μμ. 

  
 

Άρθρο 4 
Τίμημα (αμοιβή) 

 
1. Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει ο Μεταφορέας με 

την παρούσα Σύμβαση ανέρχεται μέχρι του ποσού των …………………………… € πλέον 
ΦΠΑ.  

 
     Η τιμή μονάδας θα υπολογίζεται σε ………………… €/Kgr. 
 

- Η φόρτωση θα γίνεται με τρόπο ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να 
καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό χώρο (τρέχοντα μέτρα κάλυψης καρότσας) 
 
- Τα προς μεταφορά υλικά του ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρούνται ως μη στοιβάξιμα. 
 
- Πλήρες φορτίο θα χαρακτηρίζεται η μεταφορά στύλων με συνολικό βάρος 
μεγαλύτερο των 10.000 Kgr. Σε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται ως αμοιβή το 
συνολικό ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού σε Kgr. 

 
Το μη φορολογικό παραστατικό παράδοσης – παραλαβής υλικών του ΔΕΔΔΗΕ                   
(εντολή φόρτωσης) που υποχρεούται να έχει ο Aνάδοχος θα αναγράφει αναλυτικά το 
είδος και την ποσότητα των μεταφερόμενων υλικών, τον αρ. κυκλοφορίας του 
επικαθήμενου, καθώς και το βάρος που αναγράφεται στο αντίστοιχο ζυγολόγιο του 
εκάστοτε φορτίου. 
 
Σε περίπτωση, τέλος, μεταφοράς στύλων άνω των 13 μέτρων, τόσο κατά τη μετάβαση όσο 
και κατά την επιστροφή, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να πληρώνει επιπλέον της συμβατικής 
τιμής και ένα ποσόν (50,00  ευρώ)  ανά μέτρο (πλέον των 13  μέτρων),  εφ’  όσον η 
στοιβασία και η φόρτωση έχει γίνει κατά τρόπον αποδεκτό από τους εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ. Ρητά όμως απαγορεύεται η προεξοχή να είναι μεγαλύτερη των 
δύο (2) μέτρων.  
 
Σημειώνεται ότι το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση μιας μεταφοράς (μετάβασης)                   
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το τίμημα που προκύπτει  από το γινόμενο του 
ωφέλιμου φορτίου του οχήματος σε Kgr επί την τιμή μονάδας του φορτίου σε € / Kgr.  
 
Για μεταφορά υλικών από τη Μύκονο προς την Αττική, το τίμημα που θα καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο θα είναι το 50% του τιμήματος μετάβασης.  
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2. Το τίμημα (αμοιβή) είναι καθαρό για τον ΔΕΔΔΗΕ και περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως 
απαιτήσεις του Αναδόχου. Ενδεικτικά στο τίμημα (αμοιβή) περιλαμβάνονται τα έξοδα του 
πλοίου, ο ναύλος ακτοπλοϊκής μεταφοράς, οι δαπάνες των αποδοχών του οδηγού και του 
τυχόν βοηθού του, η τυχόν υπερωριακή απασχόλησή τους, τα καύσιμα, λιπαντικά, 
συντηρήσεις και επισκευές του οχήματος, οι επιβαρύνσεις Ασφαλιστικών Ταμείων, οι 
δαπάνες διοδίων, οι φόροι, τα τέλη, τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου, οι εισφορές και γενικά 
οποιαδήποτε βάρη υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, Νομ. Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, το κέρδος του Αναδόχου και γενικά όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αφορούν το όχημα και τη μεταφορά. 

 
3. Το τίμημα (αμοιβή) δεν περιλαμβάνει τον τυχόν ΦΠΑ, επί των τιμολογίων του Αναδόχου, 

που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κατά τον εκάστοτε συμβατικό 
χρόνο εκτέλεσης της Μεταφοράς.  

 
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια και σταθερότητα της τιμής μονάδας και δηλώνει ότι την 

καθόρισε, αφού έκανε προηγουμένως ακριβή προϋπολογισμό και έλαβε υπόψη του κάθε 
δυσχέρεια η οποία θα μπορούσε να προκύψει κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του 
και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά του να αξιώσει αργότερα 
οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή της για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Σύμβασης) συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικώς και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, 
δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον 
θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Επίσης ο Ανάδοχος δηλώνει ότι 
έχει επισκεφθεί τους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης και έχει ιδία αντίληψη των τυχόν 
δυσχερειών. 

Άρθρο 5 
Αναπροσαρμογή τιμών 

 
Οι τιμές μονάδας σε όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους. 

 
Άρθρο 6 

Πληρωμές 
 
1. Η εξόφληση των σχετικών αποστολών θα γίνεται με την υποβολή ενός συγκεντρωτικού 
τιμολογίου ανά μήνα, το οποίο θα συνοδεύεται από πίνακα όπου θα αναγράφονται 
αναλυτικά οι αναφερόμενες στο κάθε τιμολόγιο αποστολές (ημερομηνία αποστολής, είδος 
μεταφερόμενου υλικού, ποσότητα, αρ. κυκλοφορίας επικαθήμενου, αναλυτικός 
υπολογισμός κόστους φορτίου) με συνημμένα τα υπογεγραμμένα μη φορολογικά 
παραστατικά παράδοσης – παραλαβής των εκάστοτε αποστολών (δελτίο αποστολής 
Αποθήκης ΔΕΔΔΗΕ και ζυγολόγιο), που του παραδόθηκαν από τους παραλήπτες και 
φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του αντίστοιχου παραλήπτη. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται από την Έδρα της ΔΠΝ – Λ. Συγγρού 112, την 24η ημέρα 
του τρίτου μήνα, από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Σύρου), τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
- Τιμολόγιο  
- Φορολογική Ενημερότητα  
- Ασφαλιστική Ενημερότητα 
- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται 
ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
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για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου.  
- Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή / και 
Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
- Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
- Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τον 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής 
Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να παρακρατεί από τα προς εξόφληση τιμολόγια του 
Αναδόχου οποιαδήποτε χρέωση δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 
 
2. 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. 
 
3. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου,  δασμού,  κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν 
οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης θα είναι υπεύθυνος να 
αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση,  εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από 
αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
 
4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 
 
5.  Όλες οι πληρωμές,  οι σχετικές με τη Σύμβαση,  θα γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον 
Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι οποιονδήποτε τρίτων 
για τις πληρωμές προς αυτούς. 

6.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών του,  που 
απορρέουν από τη 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 εύλογο χρονικό διάστημα για την 
ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται 
να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 

7. 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. 
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8.  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.). 

 
Άρθρο 7 

Ευθύνες του Μεταφορέα για την ασφάλιση 
 
1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε 
ζημιά την οποία θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως, εκτός από τις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε ποσό που τυχόν θα επιβληθεί σ’ αυτόν ή στο ΔΕΔΔΗΕ  
λόγω σταλιών (μη τήρησης του συμφωνημένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης), υπερωριών ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο, από δική του υπαιτιότητα, καθώς επίσης και για οποιεσδήποτε 
μη κανονικά χρεούμενες στο ΔΕΔΔΗΕ επιβαρύνσεις, για την παραλαβή, μεταφορά και 
παράδοση οποιονδήποτε υλικών, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ή λόγω εκτελέσεως των 
σχετικών υπηρεσιών σε ώρες εκτός του ισχύοντος κανονικού ωραρίου, με πρωτοβουλία 
του.  
 
3.  Συμφωνείται ρητά,  ότι κάθε ευθύνη για ατύχημα που θα συμβεί,  από οποιοδήποτε 
λόγο, κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και μόνο κατά την διάρκεια της 
διαδρομής είτε στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, είτε σε άλλον τρίτο που βρίσκεται πάνω στο 
αυτοκίνητο ή όχι, καθώς και σε πράγματα αυτών και του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται εκτός 
του αυτοκινήτου ή μεταφέρονται μ’ αυτό, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο και μόνον αυτόν και αποκλείεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει την υποχρέωση για αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο προσώπου,  για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές όλων των 
παραπάνω προσώπων και πραγμάτων.  
 
Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ασφαλισμένα για όλη 
τη διάρκεια της Σύμβασης για τα ελάχιστα ποσά που ορίζει ο νόμος.  Σε περίπτωση 
παράδοσης ή παραλαβής των υλικών στην αποθήκη του νησιού με οχήματα συνεργάτη 
του Αναδόχου, τα εν λόγω οχήματα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλισμένα.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση της 
Σύμβασης.  
 
Η ασφαλιστική κάλυψη του Αναδόχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και τις 
ευθύνες του έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι αυτός ευθύνεται και για τις 
εξαιρέσεις και απαλλαγές που περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια.  

 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν 
από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστική εταιρεία και να 
διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 
 
α. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων. 
β. Ασφάλιση οχημάτων του Αναδόχου. 
γ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ, το εν γένει προσωπικό του και οι συνεργάτες του θεωρούνται τρίτα πρόσωπα. 
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Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μια από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να 
περιέχουν και να καλύπτουν  κατ’ ελάχιστον τα καθοριζόμενα όρια και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το Νόμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι  τoυ 
ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής  
νομοθεσίας  ως προς το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 
Σύμβασης. 

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

 

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 
(α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 
να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύμβασης και καθ'  όλη τη διάρκεια ισχύος της,  θεωρημένα από το ΙΚΑ 
αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του 
προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το 
νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών 
μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, 
αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος έχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις,  τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή 
τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 
 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 
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καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία 
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή 
και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα 
στοιχεία του,  από τα οποία θα  προκύπτει το ονοματεπώνυμο και  η 
ειδικότητα του.   

Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. 
Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 
Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 
αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή 
το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του Π.Δ. 156/94, καθώς 
και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το 
οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό.  Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών 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 
κτήρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 
προαναφερόμενη κάρτα. 

6. 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 θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα 
οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 
πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα 
οχήματα, 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 που θα διατίθεται από το 
αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του 
ΔΕΔΔΗΕ.  

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. 
 
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. για σωματικές βλάβες του προσωπικού του, του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, 

καθώς και τρίτων, ακόμα και το θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και 
αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

δ. για ζημιές σε ιδιοκτησίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υλικά του ΔΕΔΔΗΕ ή 
και τρίτων. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές 
αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις 
πληρωμές του  στην αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

 
3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, 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 του ΔΕΔΔΗΕ,  του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο 
κατά την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο. 

 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 

Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις 
καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Άρθρο 9 

Καθυστερήσεις – Ποινικές Ρήτρες 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας της παραγράφου 5 του Άρθρου 
3 του παρόντος από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει στο 
ΔΕΔΔΗΕ ποινική ρήτρα,  ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%)  επί του εκάστοτε 
κομίστρου που αντιστοιχεί στις εκπρόθεσμες παραδοθείσες ποσότητες. 
 
Το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος. 
Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται από την αμέσως επόμενη,  μετά την επιβολή της,  
πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  
 
 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης φόρτωσης των υλικών, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση αυτών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τη 
μεταφορά με άλλον εξωσυμβατικό Μεταφορέα και οποιαδήποτε επιβάρυνσή της που θα 
προκύψει από αυτή την αιτία, όπως διαφορά ναύλου, αποθήκευτρα κλπ. θα τη χρεώσει 
στον Ανάδοχο. 
 
0 ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να παρακρατεί τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις από τα 
προς εξόφληση τιμολόγια του Αναδόχου και αν αυτό δεν επαρκεί,  θα προβαίνει σε 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το υπόλοιπο ποσό,  η οποία 
όμως θα αναπληρώνεται αμέσως από τον Ανάδοχο με το ποσό το οποίο μειώθηκε λόγω 
της παραπάνω αιτίας. 
 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος,  για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,  εκτός από τις 
περιπτώσεις ανώτερης βίας ή πταίσματος του ΔΕΔΔΗΕ δεν τηρήσει την προθεσμία που 
ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της Σύμβασης ή δεν συμμορφωθεί γενικά με 
οποιοδήποτε από τους όρους της Παρούσας Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι εξ ίσου 
ουσιώδεις, θα υποχρεούται να αποκαταστήσει αμέσως και χωρίς δικαιολογία, κάθε θετική 
ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ εξ αιτίας των παραλείψεων του.  
 
Εφ’ όσον η καθυστέρηση ξεπεράσει τη συμβατική προθεσμία κατά 3 (τρεις) ημέρες, μετά 
από ειδοποίηση του Αναδόχου για τη διενέργεια  μεταφοράς, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο.  
 
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ως 
ποινική ρήτρα και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να καταβάλει σωρευτικά στον ΔΕΔΔΗΕ και 
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την τυχόν υπάρχουσα διαφορά, μεταξύ του συμβατικού κομίστρου και αυτού που θα 
καταβληθεί για τη μεταφορά από οποιοδήποτε τρίτο, στον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ  θα αναθέσει 
την εν λόγω μεταφορά ή της δαπάνης που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ αν κάνει μόνος του τη 
μεταφορά.  
 

Άρθρο 10 
Καταγγελία Σύμβασης 

 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των μεταφορών ή σε περίπτωση 
υποκατάστασης/ εκχώρησης, ή συστηματικής παράλειψης τήρησης των κανόνων 
ασφαλείας των εργαζομένων αλλά και των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων 
τους, ή παραβάσεως ή αθετήσεως από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε διατάξεως της 
παρούσας σύμβασης, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις και γενικά σε περίπτωση 
πλημμελούς και μη ικανοποιητικής, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, παροχής των υπηρεσιών 
του, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΗΕ ή ανωτέρας βίας, ο ΔΕΔΔΗΕ 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν και χωρίς να απαιτείται η τήρηση 
κάποιας προθεσμίας γι’ αυτή την καταγγελία.  
 
Επίσης στην περίπτωση που ο Ανάδοχος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,  εκτός από τις 
περιπτώσεις ανώτερης βίας ή ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, δε συμμορφωθεί γενικά με 
οποιοδήποτε από τους όρους της παρούσα σύμβασης, που θεωρούνται όλοι εξίσου 
ουσιώδεις, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτή και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ,αμέσως και χωρίς δικαιολογία, για 
κάθε ζημία του.  
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.  Η Σύμβαση 
καταγγέλλεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά,  με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιεί 
εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), πριν από την 
ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της. 
 
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να προβεί στην κατάπτωση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος όμως έχει υποχρέωση να 
αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι 
αυτής της Εγγύησης. 
 

Άρθρο 11 
Ανώτερη βία 

 
Σε περίπτωση ανώτερης βίας,  η προθεσμία για την ολοκλήρωση της μεταφοράς που 
ορίζεται στη Σύμβαση θα παρατείνεται ανάλογα και ο Ανάδοχος θα απαλλάσσεται από τις 
επιζήμιες γι’ αυτόν συνέπειες λόγω καθυστέρησης. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο εντός 
πέντε (5) ημερών στο ΔΕΔΔΗΕ, με έγγραφη ανακοίνωση του κάθε περίπτωση ανώτερης 
βίας. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει το δικαίωμα να επικαλεσθεί το γεγονός αυτό.  
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Άρθρο 12 

Διάρκεια ισχύος Συμβάσεως  
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της, 
η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της ή από της ενάρξεως των μεταφορών 
εφόσον προηγηθούν της υπογραφής της, ήτοι από …../…./2016 έως …./…/2019. 

 
Η ισχύς της Σύμβασης συμφωνείται ότι είναι διάρκειας τριών (3) ετών ή μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ.1 της Σύμβασης. 
 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα και για τα τρία έτη δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 
……………………………………………………………………. χιλιάδων ευρώ  (………………………… €). 
 
 

Άρθρο 13 
Αλληλογραφία – Ειδοποιήσεις 

 
1.  Κάθε έγγραφο και κάθε ειδοποίηση του Αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να 
αποστέλλονται στη διεύθυνση, του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/Περιοχή Σύρου. 
 
2. Κάθε έγγραφο και ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο θεωρούνται ότι επιδόθηκαν σ’ 
αυτόν εάν αποσταλούν συστημένα στη διεύθυνσή του ή με την επιβεβαίωση της 
αποστολής fax που μας έχει δηλωθεί από τον Ανάδοχο και αναφέρεται στη Σύμβαση.  
 

 
 

Άρθρο 14 
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 προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Απαγορεύεται η εκτέλεση του έργου με Υπεργολάβο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφο αίτημα του Αναδόχου. Το εργολαβικό 
αντικείμενο των εγκεκριμένων Υπεργολάβων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά το 30% του 
Συμβατικού Τιμήματος. Επομένως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει με προσωπικό που 
θα συνδέεται με την Επιχείρησή του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ποσοστό 70% 
τουλάχιστον του Συμβατικού Τιμήματος της παροχής υπηρεσιών. 
 
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ, η 
μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά του 
ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή του ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καθορίζει την 
έκταση και τις προϋποθέσεις εκχώρησης. 
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Άρθρο 15 

Εγγυητική Επιστολή 
 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αρ. ……………………………… 
της Τράπεζας …………………………………… αξίας ………………………………… € η οποία ανέρχεται στο  
5% επί  της αξίας της Σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.,  διάρκειας τριών (3)  
ετών, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της 
Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.  
Σημείωση: Σύμφωνα με τον Ν.  4281/2014,  όπως οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,  
έτσι και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως θα πρέπει να προέρχονται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  
 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με 
το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 
 
Η εν λόγω εγγυητική θα ελεγχθεί για τη γνησιότητά της. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της 
παραπάνω επιστολής, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα του υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σ’ αυτόν που την χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο 
οποίος δηλώνει ότι παραιτείται ρητά, χωρίς αντίρρηση και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα 
να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην 
εγγυητική επιστολή, για την είσπραξή της από τον εγγυητή και ακόμη παραιτείται ρητά 
από το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια, κατά του ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας να μην 
καταπέσει η παραπάνω εγγυητική επιστολή.  
 
Τέλος συμφωνείται, ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά την πλήρη, εμπρόθεσμη και 
άψογη, σύμφωνα με τους όρους της, εκτέλεση της Σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη 
εκκαθάριση αυτής,  ύστερα από αίτηση του μεταφορέα,  εκτός εάν υπάρξει στο μεταξύ,  
περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ανάλογα, να συμπληρώσει ή να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή. 

 
Άρθρο 16 

Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

1. Όλοι γενικά πλην ΦΠΑ, οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, εισφορές κλπ, που έχουν 
επιβληθεί (όχι όμως και εκείνοι που θα επιβληθούν στο μέλλον) για οποιαδήποτε αιτία 
υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε 
τρίτου, οι εισφορές Ι.Κ.Α. ή άλλου οργανισμού, τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν και 
κάθε φύσεως προσαυξήσεις, οι έγγραφες συναλλαγές καθώς και η τυχόν χαρτοσήμανση 
εγγράφων ή παραστατικών που έχουν σχέση με τη Σύμβαση, τα έγγραφα που 
συντάσσονται σε εκτέλεση αυτής, τους λογαριασμούς και τις πληρωμές που γίνονται με 
βάση τη Σύμβαση επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η 
απαρίθμηση των πιο πάνω επιβαρύνσεων έγινε μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  
Ο ΦΠΑ επί των τιμολογίων,  θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον 
εκάστοτε συμβατικό χρόνο εκτελέσεως της μεταφοράς. 
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2.  Αν και σε όποια έκταση ο Ανάδοχος ή ο ΔΕΔΔΗΕ απαλλαχθεί από κάποια από τις πιο 
πάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύψει από την απαλλαγή θα επιστραφεί από τον 
Μεταφορέα στο ΔΕΔΔΗΕ και θα μειωθεί κατά το ποσό τούτο το συμβατικό κόμιστρο. 

 
Άρθρο 17 

Ειδικοί Όροι 
 
Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί 
την εκπλήρωση της παροχής του. Γι ’ αυτό δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται 
από όλα τα δικαιώματα που έχει βάσει των άρθρων 325 έως 329 και 1106 του Α.Κ.  

 
Άρθρο 18 

Ζημιές 
 

Συμφωνείται ότι οι πράξεις και οι παραλήψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους, 
παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του που 
ενδεχόμενα θα προκληθεί από αυτές. 
 

 
Άρθρο 19 

Εμπιστευτικότητα 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία ( Εμπιστευτικές Πληροφορίες) που του παρέχονται ή του είναι 
προσιτά λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της 
παρούσας. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και 
για τις δραστηριότητές του σε σχέση με τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως συμβατικά αναφέρονται.  

 

 
Άρθρο 20 

Επίλυση διαφορών / Δωσιδικία 
 
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη Σύμβαση αυτή αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια της Αθήνας.  
 
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) 
όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ και ένα (1) ο Ανάδοχος.  
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ  
 
 


