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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ…………………………. 
«ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ (ΕΔΡΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΕΡΟΥ) 
 

Στην Αθήνα σήμερα, την ……..-………-2016, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»  ή «ΔΕΔΔΗΕ»  (εφεξής καλούμενης ο «ΔΕΔΔΗΕ») 
που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον κ.  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ,  Διευθυντή ΔΠΝ και της εταιρείας 
«…………………………………..» (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), 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 ΔΕΔΔΗΕ,  μετά την υπ’  αριθ.  ΔΠΝ/Περ.  Κω 
4001573/27.05.2016 Διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, 
αναθέτει σ’ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών: 
 
- Έκδοση εντολών αποκοπών – επανασυνδέσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
των καταναλωτών μέσω του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ για την 
Έδρα της Περιοχής Κω, του Πρακτορείου Καλύμνου και του Υποπρακτορείου Λέρου. 
- Εκτέλεση των εντολών αποκοπων – επαναφορών των παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας των καταναλωτών της Έδρας της Περιοχής Κω, του Πρακτορείου Καλύμνου και 
του Υποπρακτορείου Λέρου. 
- Ενημέρωση των εντολών αποκοπών – επανασυνδέσεων των παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας των καταναλωτών του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ για 
την Έδρα της Περιοχής Κω, του Πρακτορείου Καλύμνου και του Υποπρακτορείου Λέρου. 
 
Η εκτέλεση των εντολών αποκοπών – επανασυνδέσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
των καταναλωτών συνίσταται: 
 
1.1. Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρέους, με 
επέμβαση:  
 
l στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4,  
 
l στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5,  6  και 7,  (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ασφάλειες ΧΤ στη Μ.Δ. του πελάτη, δεν θα γίνεται διακοπή και θα ενημερώνεται η Ε.Υ.) 
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l στο καλώδιο μετρητή – πίνακα καταναλωτή,  
 
l στο μετρητή (αφαίρεση – επανατοποθέτηση).  
 
●   από στύλο ή κιβώτιο διακλαδώσεως 
 
1.2. Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη κατάθεσης 
Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν.4483/1965 & Ν. 
2302/1995), με επέμβαση:  
 
l στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4,  
 
l στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  
 
l στο καλώδιο μετρητή – πίνακα καταναλωτή,  
 
l στο μετρητή (αφαίρεση – επανατοποθέτηση).  
 
●  από στύλο ή κιβώτιο διακλαδώσεως 
 
1.3. Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση Τελικού 
Διακανονισμού (Α.Τ.Δ.), με επέμβαση:  
 
l στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4,  
 
l στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  
 
1.4. Στη λήψη ένδειξης μετρητή.  
 
1.5. Στον έλεγχο αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακοπή (παραβιασμένο). 
  
1.6. Στον έλεγχο στασιμότητας κανονικού-μειωμένου τιμολογίου.  
 
1.7. Στην αφαίρεση ή επανατοποθέτηση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω 
χρέους).  
 
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.  
 



 

5 
 

 
 
 

§ Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής.  
 
3. Οι αναφερόμενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένες εντός των 
Διοικητικών Ορίων της Περιοχής Κω,  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. 
Ο 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 ΔΕΔΔΗΕ.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οτιδήποτε υλικό, εργαλείο – σκεύος, 
μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση 
της Παροχής Υπηρεσιών καθώς και να το επιστρέφει αυτούσιο στο ΔΕΔΔΗΕ μετά τη λήξη 
της παρούσας Σύμβασης.  
 
5. 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 ΔΕΔΔΗΕ 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  &  παρ.  4  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 δύο (2)  εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της εντολής για έλεγχο 
στασιμότητας κανονικού-μειωμένου τιμολογίου και αφαίρεση μετρητή (εκτός της 
περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους).  
 
• εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της εντολής για σφράγιση 
μετρητικής διάταξης.  
 
Η επιστροφή των εντολών εργασίας, εκτός των εντολών των αποκοπών και επαναφορών 
λόγω χρέους, θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκτέλεσης.  
 
6. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει δικά του τεχνικά και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσιών.  
 
Επιπλέον, θα διαθέτει υποχρεωτικά:  
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- εταιρικά κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και εικόνων, τα οποία ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τόσο στα συνεργεία του όσο και στην Ε.Υ.,  
 
- ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές για όλα τα συνεργεία του (τουλάχιστον 4 Mega pixels), 
με δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας,  
 
- Συσκευές G.P.S. για όλα τα συνεργεία του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με τη χρήση του 
G.P.S. να προσδιορίζει τις συντεταγμένες των κιβωτίων των μετρητών, σε περιπτώσεις 
αγροτικών και εκτός σχεδίου παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.  
 
7. Οι σχετικές Οδηγίες Διανομής:  
 
• ΟΔ Νο 6 (Εσωτερικές ηλεκτρ. εγκαταστάσεις, κεφ. 1 παρ, 2.6, κεφ. 3 παρ. 9),  
 
• ΟΔ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις 
Διανομής),  
 
• ΟΔ Νο 45 (Τυποποίηση μετρητικών Διατάξεων),  
 
• ΟΔ Νο 59 (Εγκατάσταση και συνδεσμολογία μετρητών και μετρητικών διατάξεων 
ηλεκτρικής ενέργειας),  
 
• ΟΔ Νο 60 (Σφράγισις μετρητικών διατάξεων),  
 
• ΟΔ Νο 83 (Ρευματοκλοπαί),  
 
• ΟΔ Νο 87 (Αποκοπές, ιδίως οι παράγρ. 8.7 έως 8.12, σελίδες 21,22,23),  
 
αποτελούν επίσημες εκδόσεις της ΔΕΗ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση από τους 
κατασκευαστές Έργων Δικτύων Διανομής, 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.  
 
8. 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, τζαμάκια κ.λ.π.), και θα τα επιστρέφει στην Ε.Υ.  
 

Άρθρο 2ο 
Τεχνική Περιγραφή 

 
1. Αποκοπές και Επαναφορές παροχών λόγω χρέους  
 
Ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των αποκοπών λόγω χρέους 
της Υπηρεσίας,  με δικό του προσωπικό και γνώση του προγράμματος αποκοπών -   
ανεξάρτητα από το τεχνικό (προσωπικό), μέσω της οποίας θα διαχειρίζεται τα Ημερήσια 
Δελτία Επίδοσης των εντολών εργασίας (αποκοπών και επαναφορών λόγω χρέους) 
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Υ.. 
Τα Ημερήσια Δελτία Επίδοσης των εντολών εργασίας θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα 
της επίσκεψης στην παροχή επιτόπου,  από το προσωπικό του Αναδόχου και θα 
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καταχωρούνται από τον Ανάδοχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή αυθημερόν (μέχρι τις 
15:00).  
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το πλήθος των Ημερήσιων Δελτίων Επίδοσης που 
θα διαχειριστεί ο Ανάδοχος, η εκτέλεση του συνολικού αριθμού των εντολών των 
αποκοπών λόγω χρέους, που θα εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, θα 
πραγματοποιείται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έκδοσής τους από 
το σύστημα και συγκεκριμένα με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης της εντολής του 
συστήματος ¨Ανάθεση Αιτημάτων στον Εργολάβο¨. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί 
η σχετική ποινική ρήτρα που προβλέπεται στο Άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης.  
Σε περίπτωση αναστολής των αποκοπών λόγω χρέους για οποιονδήποτε λόγο, τότε το 
χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών θα σταματάει να υπολογίζεται, για 
τις αποκοπές που έχουν ήδη εκδοθεί από το σύστημα,  την ημέρα της αναστολής των 
αποκοπών. 
 
Η εκτέλεση των επαναφορών λόγω χρέους θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν από τη 
στιγμή που θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική εφαρμογή.  
 
Οι εντολές των αποκοπών λόγω χρέους θα εκτελούνται από συνεργεία του Αναδόχου με τις 
παρακάτω προδιαγραφές:  
 
1.1. Το κάθε συνεργείο θα αποτελείται από ένα (1)  τουλάχιστον άτομο με άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ Ειδικότητας εναερίων και 
υπογείων Δικτύων ή Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάτη Α΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με το       
ΠΔ 108/2013. 
 

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.  
 
1.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν συσκευές μηχανικής υποστήριξης 
ασθενών, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι κλπ. («Ειδικός Πελάτης») 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 λόγω χρέους που επιδίδονται στον Ανάδοχο θεωρούνται από 
την Επιχείρηση «κρίσιμης σημασίας» να αποκοπούν και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
οπωσδήποτε να επισκεφτεί τις εν λόγω παροχές σε ποσοστό 100%.  
 
Αποδεκτά αποτελέσματα της επίσκεψής του σε αυτές τις παροχές είναι τα εξής:  
 
i) Η παροχή «κόπηκε»  
 
ii) «Δήλωση Πληρωμής», η οποία περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:  
 
- 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 
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ημερομηνία εξοφλήσεως, ο αριθμός απόδειξης και ο αριθμός της ταμειακής μηχανής που 
φέρει η απόδειξη.  
 
Σε περίπτωση μη τήρησης της «Δήλωσης Πληρωμής», η εντολή αποκοπής θα εμφανίζεται 
ξανά στο σύστημα μετά την παρέλευση πέντε ημερών και τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει 
οπωσδήποτε να την εκτελέσει χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της εκ νέου «Δήλωσης 
Πληρωμής».  
 
iii) Κλειστό:  
 
- «Κλειστό ανεκμίσθωτο»  
 
- «Κλειστό - χρησιμοποιείται» 
 
- «Κλειστό – χρησιμοποιείται εκτός ωραρίου».  
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κλειστού θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία με 
ημερομηνία του ακινήτου ώστε να τεκμηριώνεται ιδιαίτερα η μη δυνατότητα πρόσβασης 
στην παροχή  
 
iv) «Μικρότερη ένδειξη»: θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του μετρητή με ημερομηνία.  
 
v) Συναίνεση της Ε.Υ. για μη αποκοπή η οποία περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:  
 
- «Δεν άφησε»  
 
- «Ειδικός Πελάτης»  
 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος, τη στιγμή που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνεί 
τηλεφωνικά με την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να αποκόψει 
την παροχή.  
 
vi)  «Δεν ευρέθη»:  ερευνάται η ορθότητα του αποτελέσματος από την Ε.Υ.  και ξανά 
επιδίδεται προς αποκοπή.  
 
vii) «Ρευματοκλοπή»:  
 
- «Πιθανή ρευματοκλοπή – δεν κόπηκε»  
 
- «Πιθανή ρευματοκλοπή – βρέθηκε κομμένο»  
 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος ενεργεί σύμφωνα με την πιο κάτω παράγραφο 8.  
 
viii) «βρέθηκε κομμένο»: συμπληρώνεται το έντυπο της εντολής με όλα τα στοιχεία (Άρθρο 
1 παρ. 2) και λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του μετρητή με ημερομηνία.  
 
Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση του Αναδόχου δεν είναι 
αποδεκτή.  
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση,  εκτός της πρώτης (η παροχή «κόπηκε»),  αφού δηλωθεί το 
αποτέλεσμα από τον Ανάδοχο, η προς εκτέλεση αποκοπή επιστρέφει στο σύστημα και 
ερευνάται η ορθότητα του αποτελέσματός της από την Ε.Υ..  
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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 καταχωρούνται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή των αποκοπών.  
 
1.7. Σημειώνεται ότι πριν την επίδοση των αποκοπών (Εντολή: ¨Ανάθεση Αιτημάτων στον 
Εργολάβο¨) 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 σχετικής υπόδειξης της Ε.Υ., 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 αφαίρεση του μετρητή.  
 
• είτε αποσυνδέοντας το καλώδιο παροχής ή κιβώτιο διακλάδωσης. 
 
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 
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 αφαίρεση μετρητή, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το 
κιβώτιο, αποσυνδέει τα καλώδια του μετρητή (το καλώδιο του ουδετέρου αποσυνδέεται 
τελευταίο), αποσυσφίγγει τους κοχλίες στήριξης του μετρητή και τον αφαιρεί. 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.  
 
1.9.4.  Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής με επέμβαση στο μικροαυτόματο ή στις 
ασφάλειες μετρητή ή κυψέλης παροχών ή με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ μετρητή και 
πίνακα του πελάτη ή με αφαίρεση μετρητή, αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητή ή της 
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κυψέλης σε εμφανές σημείο,  το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ 
ΚΟΜΜΕΝΟ».  
 
2. Αποκοπές και Επαναφορές παροχών λόγω μη κατάθεσης Υ.Δ.Ε.  
 
Οι αποκοπές παροχών λόγω μη κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο, πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της 
εντολής εφόσον αυτό ορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.), 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,  
 
• στο μετρητή (αφαίρεση – επανατοποθέτηση).  
 
Οι επαναφορές παροχών λόγω μη κατάθεσης Υ.Δ.Ε. θα γίνονται οπωσδήποτε αυθημερόν και 
εντός τεσσάρων (4) ωρών από την επίδοση της εντολής από την Ε.Υ..  
 

3. Αποκοπές και Επαναφορές παροχών από κουτί Διακλάδωσης 
 
O Aνάδοχος ανοίγει το κουτί Διακλάδωσης  αποσυνδέει τα καλώδια εξόδου (εκτός του 
καλωδίου του Ουδετέρου) της προς αποκοπή –παροχής τα μονώνει με μονωτική ταινία, 
ξανακλείνει το κουτί και συμπληρώνει την εντολή με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 
 
Για την Επανασύνδεση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία άνοιγμα κουτιού, 
επανατροφοδότηση, κλείσιμο κουτιού και συμπληρώνει την εντολή με όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία. 
 

4. Αποκοπές και Επαναφορές παροχών από Στύλο 
 

Ο Ανάδοχος αποσυνδέει τα καλώδια της παροχής (εκτός του καλωδίου του Ουδετέρου) 
από τους αγωγούς ρεύματος, τα μονώνει με μονωτική ταινία απομακρύνοντας τα από τους 
αγωγούς και  τα στερεώνει με μονωτική ταινία στο καλώδιο της παροχής ώστε να 
αποτρέπεται τυχαία επαφή τους με τους αγωγούς ή το συνεστραμμένο καλώδιο του Δικτύου 
Χ.Τ. 
Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής αναρτάται το ειδικό δελτάριο στην κεντρική είσοδο 
του ακινήτου κατάλληλα συμπληρωμένο. 
Στη συνέχεια συμπληρώνει την εντολή αποκοπής με τα απαιτούμενα στοιχεία δηλαδή την 
ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της αποκοπής, το σημείο αποκοπής και τυχόν παρατηρήσεις. 
 
Για την Επανασύνδεση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία σύνδεσης του καλωδίου 
παροχής στους αγωγούς ρεύματος και στο τέλος συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία επί 
της εντολής επανασύνδεσης. 
 
 
5.  Αποκοπές και Επαναφορές παροχών με Αίτηση Τελικού Διακανονισμού  

 
Οι αποκοπές παροχών που εκτελούνται με τη συναίνεση του πελάτη (Α.Τ.Δ.), θα 
πραγματοποιούνται 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,  
 
Οι επαναφορές παροχών που εκτελούνται με τη συναίνεση του πελάτη (Α.Τ.Δ.), θα γίνονται 
οπωσδήποτε αυθημερόν και εντός τεσσάρων (4) ωρών από την επίδοση της εντολής από 
την Ε.Υ..  
 
6.  Επαναφορές  

 
Η εκτέλεση των επαναφορών (είτε λόγω χρέους είτε όχι) θα γίνεται οπωσδήποτε 
αυθημερόν και εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμες στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή ή 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:  
 
Ø είτε προβαίνει σε αποσφράγιση κιβωτίου μετρητή ή κυψέλης και σε οπλισμό 
μικροαυτόματου ή επανατοποθέτηση φυσιγγίων,  
 
Ø είτε σε επανασύνδεση καλωδίων μετρητή – πίνακα καταναλωτή,  
 
Ø είτε σε επαναστήριξη - επανασύνδεση μετρητή και επανασφράγιση κιβωτίου μετρητή.  
 
Σε κάθε περίπτωση γίνεται συμπλήρωση των στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης.  
 
Οι επανασυνδέσεις των καλωδίων θα εκτελούνται επιμελώς, ώστε να 
εξασφαλίζεται επαρκής σύσφιξη και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση.  
 
7. Λήψη ένδειξης μετρητή  

 
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 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 ΔΕΔΔΗΕ έναντι των 
καταναλωτών.  
 
8. Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακοπή (παραβιασμένο)  
 
Η εργασία αφορά 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.  
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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.  
 
9. Σφράγιση μετρητικής διάταξης  
 
9.1.  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.  
 
9.2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα τα ανωτέρω έχουν καλώς θα προβαίνει στη 
σφράγιση του κιβωτίου.  
 
9.3. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η συνδεσμολογία ή οι μονώσεις των καλωδίων 
εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 9.10.  
 
9.4. Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 9.10 και δε θα προβαίνει σε καμία 
άλλη ενέργεια, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους είναι 
κομμένη ή δεν υπάρχει.  
 
9.5. 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.  
 
9.6. 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 Δελτίο 
αναφοράς εργασιών του συνεργείου.  
 
9.7. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωμαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου (ασύνδετο 
καλώδιο, γεφυροσύνδεσμο μονωμένο ή που λείπει) τότε θα ακολουθεί τις ενέργειες της 
παραγράφου 9.10.  
 
9.8. 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 9.10.  
 
9.9. 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 9.10, διαφορετικά θα προβαίνει σε σφράγιση του κιβωτίου.  
 
9.10. - 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 αφήνει την παροχή ως έχει.  
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10. 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 καταγράφεται). 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.  
 
10.1. Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόμενη ρευματοκλοπή έχει ως ακολούθως:  
Ø 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. 
 

Ø Σε περίπτωση κυψέλης (παροχή Νο 5,  6  και 7)  εκτός από το μετρητή ελέγχονται τα 
καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιμών. 
 
10.2.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα 
παραπάνω οφείλει ΑΜΕΣΑ να:  
 
u Φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 
παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη.  
 
u Συντάσσει το σχετικό Δελτίο Αναφοράς στο οποίο θα υποσημειώσει και τον αύξοντα 
αριθμό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  
 
u Ειδοποιεί την Ε.Υ., με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, για την οποιαδήποτε 
διαπιστωθείσα ανωμαλία και αποχωρεί, αφήνοντας την παροχή ως έχει. 
 
10.3. Σε κάθε περίπτωση και πέραν των αναφερομένων στην πιο πάνω 10.2. 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 

 
1. Ο μέγιστος αριθμός των εντολών, ανά είδος εργασιών, που θα δοθούν από την Υπηρεσία 
για να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης 
αναφέρεται στον Πίνακα του Άρθρου 5 της Σύμβασης (Συμβατικό Τίμημα).  
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2. Η αναλογία του πλήθους του όγκου εργασιών είναι ενδεικτική και δύναται να 
τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσα 
στα όρια του Συμβατικού Τιμήματος.  
 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται 
η δυνατότητα εκτέλεσης του επιδιδομένου πλήθους εντολών. Στην περίπτωση 
αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων συνεργείων για την εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και μείωσης του 
παραγόμενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης.  
 
4. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση 
του με δικό του προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος.  
Ειδικά για τις επαναφορές,  ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελεί όλες ή μέρος 
αυτών χωρίς καμία ειδοποίηση και δίχως την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο.  
 
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο 
Ανάδοχος.  
 
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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.  
 
Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απευθυνθεί στους εγκατεστημένους Αναδόχους, 
κατ΄αρχήν των γειτονικών Περιοχών κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται 
από το ύψος της Βασικής Τιμής Μονάδος των Συμβάσεών τους και σε περίπτωση μη 
αποδοχής τους, σε οποιονδήποτε άλλο εγκαταστημένο Ανάδοχο.  
 

Άρθρο 4ο 
Διάρκεια Σύμβασης 

 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει από …….-…….-
2016 και λήγει την ……-……-2017. Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και 
πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης.  
 
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος 
ή του συνόλου των εργασιών, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος, κατά τις 
ακόλουθες περιόδους: 
 
• Από 22 Δεκεμβρίου 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).  
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• Είναι επίσης δυνατόν μία εβδομάδα πριν και μία μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι εργασίες 
να ανασταλούν ή να περιορισθούν.  
 

Άρθρο 5ο 
Συμβατικό τίμημα 

 
1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανά αποκοπή παροχής λόγω χρέους ή λόγω Υ.Δ.Ε. με :  
 
• κατέβασμα μικροαυτόματου ή αφαίρεση φυσιγγίων (ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ), 
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,  
 
• αφαίρεση του μετρητή,  ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το διπλάσιο (2x) 
της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε …….. €/τεμάχιο. 
 
● από στύλο ή κιβώτιο διακλάδωσης,  o  Ανάδοχος  αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 
τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε ………….€/τεμάχιο. 
 
 
2.   Η αμοιβή του Αναδόχου για κάθε επαναφορά παροχής λόγω χρέους ή λόγω Υ.Δ.Ε.  
ορίζεται: 
  
• σε ποσοστό 90% της βασικής τιμής μονάδος, για επαναφορά από μικροαυτόματο ή 
φυσίγγια, δηλαδή ίση με ………. €/τεμάχιο,  
 
• σε ποσοστό 120% της βασικής τιμής μονάδος, για επαναφορά με επανασύνδεση 
καλωδίων εξόδου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, δηλαδή ίση με ……… €/τεμάχιο,  
 
• για επαναφορά με επανατοποθέτηση μετρητή, o Ανάδοχος  αποζημιώνεται με αμοιβή ίση 
με το διπλάσιο (2x) της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε ………….€/τεμάχιο. 
 
● για επαναφορά  παροχής  από στύλο ή κιβώτιο διακλάδωσης, ο Ανάδοχος  αποζημιώνεται 
με αμοιβή ίση με το τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής μονάδος,  δηλαδή σε 
………….€/τεμάχιο. 
 
 
3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή σε ποσοστό 80% της βασικής τιμής μονάδος, 
δηλαδή σε ……….. €/τεμάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
§ αποκοπή και επαναφορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση Τελικού 
Διακανονισμού (ΑΤΔ),  
 
§ λήψη ένδειξης μετρητή 
 
 
4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή σε ποσοστό 40% της βασικής τιμής μονάδος, 
δηλαδή σε ……….. €/τεμάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
§ έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακοπή (παραβιασμένο), 
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§ σφράγιση μετρητικής διάταξης.  
 
 
5.  Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με τη βασική τιμή μονάδος, δηλαδή ίση με 
……… €/τεμάχιο για αφαίρεση ή επανατοποθέτηση μετρητή (εκτός της περίπτωσης 
αποκοπής λόγω χρέους).  
 
6.   Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 10% της βασικής τιμής μονάδος, 
δηλαδή ίση με …… €/τεμάχιο στην περίπτωση συναίνεσης της Ε.Υ. για μη αποκοπή («δεν 
άφησε», «ειδικός πελάτης»), 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. 
 
7. Στις περιπτώσεις «Δήλωσης Πληρωμής» (ο πελάτης θα εξοφλήσει ή θα διακανονίσει το 
χρέος του αυθημερόν ή ο πελάτης επέδειξε εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό 
ρεύματος), στις οποίες η εντολή αποκοπής δεν θα εμφανίζεται ξανά στο σύστημα μετά την 
παρέλευση πέντε ημερών, η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται, για κάθε τέτοια περίπτωση, σε 
ποσοστό 15% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε …….. €/τεμάχιο.  
 
8. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 15% της βασικής τιμής μονάδος, 
δηλαδή ίση με ……. €/τεμάχιο για «μικρότερη ένδειξη» στο μετρητή.  
 
9. Για όσες περιπτώσεις στις οποίες ο Ανάδοχος αντιληφθεί περίπτωση ρευματοκλοπής και 
αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ,  ο Ανάδοχος τότε θα αμείβεται με το 
τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή με ……. €/τεμάχιο.  
 
10. Για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα της επίσκεψης του Αναδόχου στις προς αποκοπή 
παροχές (Άρθρο 2 παρ.1.5.), εκτός των παραπάνω, δεν θα υπάρχει αμοιβή του Αναδόχου.  
 
11. 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.  
 
12. Το μέγιστο Συμβατικό Τίμημα, το οποίο θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών 
που θα δοθούν από την Υπηρεσία για να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, προσδιορίζεται ως 
ακολούθως : 
 
 
 
 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

Αποκοπή 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. από 
μικροαυτόματο ή 

φυσίγγια 
(ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ) 

1,00 7.000   
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2 

Αποκοπή 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. από 
καλώδιο μετρητή 

– πίνακα 
καταναλωτή 

1,30 700   

3 

Αποκοπή 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. με 
αφαίρεση 
μετρητή 

2,00 40   

4 

Αποκοπή 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. από στύλο 
ή κιβώτιο 

διακλάδωσης 

3,00 200   

5 

Επαναφορά 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. από 
μικροαυτόματο ή 

φυσίγγια 

0,90 6.000   

6 

Επαναφορά 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. με 
επανασύνδεση 

καλωδίων 
μετρητή – πίνακα 

καταναλωτή 

1,20 600   

7 

Επαναφορά 
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. με 
επανατοποθέτησ

η μετρητή 

2,00 30   

8 

Επαναφορά  
Παροχής λόγω 
χρέους ή λόγω 

Υ.Δ.Ε. από στύλο 
ή κιβώτιο 

διακλάδωσης 

3,00 150   

9 

Αποκοπή και 
Επαναφορά 
Παροχής με 

Α.Τ.Δ. 

0,80 2.000   

10 Λήψη ένδειξης 
μετρητή 

0,80 1.000   

11 Έλεγχος 0,40 2.000   
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αυθαίρετης 
επανασύνδεσης 
σε παροχή με 

διακοπή 
(παραβιασμένο) 

12 
Σφράγιση 
μετρητικής 
διάταξης  

0,40 2.000   

13 

Αφαίρεση ή 
Επανατοποθέτησ
η μετρητή (εκτός 
της περίπτωσης 
αποκοπής λόγω 

χρέους) 

1,00 100   

14 

Συναίνεση της 
Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας για μη 
Αποκοπή («δεν 

άφησε», «ειδικός 
πελάτης») 

0,10 1.000   

15 

Περιπτώσεις: 
«δήλωση 

πληρωμής», 
«μικρότερη 

ένδειξη μετρητή» 

0,15 1.000   

16 
Περιπτώσεις 

πιστοποιημένων 
ρευμτοκλοπών 

3,00 50   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 

 
12. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα τιμή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται 
του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για 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.  
 

Άρθρο 6ο 
Τρόπος Πληρωμής 

 
1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία Πιστοποίηση Εργασιών (συνημμένο Έντυπο 
Πιστοποίησης Εργασιών).  
 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα, από 
την ημερομηνία υποβολής στην 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 ΔΕΔΔΗΕ.  
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 
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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 ΔΕΔΔΗΕ.  
 
• Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
• Φορολογική Ενημερότητα.  
 
• Ασφαλιστική Ενημερότητα.  
 
• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται 
ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου.  
 
• Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  
 
• Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω  Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  
 
• Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το 
οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης 
και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το 
ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του.  
 
Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών 
αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν το ΔΕΔΔΗΕ σχετικά 
με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.  
 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 
ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών 
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ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, 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 ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν 
των παραπάνω υποχρεώσεων του.  
 
6. 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.  
 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, 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 το ΔΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό αυτό ο 
ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, 
ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 

 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών 
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 της Παροχής Υπηρεσιών, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση 
των όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία 
Πιστοποίηση.  
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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 Διευθυντής της Περιοχής.  
Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και 
υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης.  
Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να 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 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 8ο 
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 συνδέεται με την Επιχείρηση του Αναδόχου με μόνιμη 
σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κ.λ.π.) 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 
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος 
θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, 
της 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 το ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ μέρους του 
Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα.  
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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. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 του ΔΕΔΔΗΕ 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 της Παροχής Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.  
 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 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 σε 
βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου.  
 
4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του «Επιβλέποντα 
Μηχανικού» του Αναδόχου με κατάθεση στην 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 (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) 
μήνες πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού».  
 
5. Αν ο Ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσιών είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων 
Μηχανικός» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω.  
 

Άρθρο 9ο 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών 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 Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάτη Α’ Ειδικότητας [όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 108/13 (ΦΕΚ 
141/Α’/12-06-2013)] και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και 
προφορικά. Εναλλακτικά μπορεί να είναι Εργοδηγός, Αρχιτεχνίτης ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων. 
 
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 τους χρήστες για 
προμηθευτές και να μην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να 
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απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις 
προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
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 ΔΕΔΔΗΕ,  σε αντίγραφο,  τις 
επαγγελματικές άδειες.  
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του 
προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί με 
την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του.  
 
5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει,  ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει,  δε θα 
χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε 
μορφής κωλύματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο ο Ανάδοχος θα 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και θα καταπίπτει άμεσα η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  
 
6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με 
την παρούσα Σύμβαση, της συμφωνημένης Παροχής Υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση δεν 
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ.  
 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του 
υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα ΙΙΙ)  και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος 
είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί την Παροχή Υπηρεσιών «Αποκοπές και 
Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Λόγω Χρέους & κατόπιν Αιτήματος Πελάτη – 
Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, 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 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.  
 
9. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω 
ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο 
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Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του 
συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης 
ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ 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 της Παροχής Υπηρεσιών.  
 
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος της Παροχής Υπηρεσιών.  
 
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία,  οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.  
 
2. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός του κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την 
πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και 
εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π.  
 
3. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 
48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην 
τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη.  
Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από 
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 ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου,  τότε η Ε.Υ.  θα παρακρατεί από την 
αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα 
δικαστικά έξοδα,  σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, 
επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.  
 
5. 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 της Παροχής 
Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  
 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του 
προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του.  
Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια τις σφραγίδες των 
κιβωτίων των μετρητών που θα παραλάβει από το ΔΕΔΔΗΕ.  
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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 στην Ε.Υ. την ίδια 
ημέρα.  
 

Άρθρο 11ο 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για 
την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων 
του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  
 
2. Ο Ανάδοχος και ο Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα 
πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των 
νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου 
ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του 
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
κλπ.  
 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  
 
α. να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να 
υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και  
 
β.  να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 
Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι 
πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως 
φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του 
Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο 
χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του 
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  
 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό 
που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης,  όσο και για το προσωπικό των 
τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ 
μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του.  
 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 
στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και 
του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος 
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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 
(Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Ταυτότητας). Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον 
φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 
Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο 
τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Ανάδοχος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή 
των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της Συμβάσεως Εργασίας που τον 
συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο 
του Άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου 
Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή 
του εν λόγω προσωπικού σε αυτό.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη 
ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του 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 του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι 
εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη ταυτότητα.  
Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου πελάτη, το προσωπικό 
του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της 
επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον πελάτη 
τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία 
επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας.  
 
5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 
κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να 
λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και 
πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και 
ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  
 
6. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων μηχανικός του οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη 
ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ώστε να 
τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (ενδεικτικά αναφέρονται: ενδυμασία, 
κράνος με ασπίδιο και ενσωματωμένο φακό για συνεργείο ενός ατόμου, μονωτικά γάντια, 
μονωτικά άρβυλα εργασίας, πένσες- κατσαβίδια και γενικότερα εξοπλισμός με μόνωση, 
εφόδια κ.λπ.) καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η εκτελούμενη 
εργασία να είναι ορθή και ασφαλής.  
 
7. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα 
και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από 
αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά 
ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα 
οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα 
εφοδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Παράρτημα IV Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος) που θα 
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διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 
Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον 
δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο Σήμα.  
 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 
σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και προς τις 
οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και 
μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω 
της ιδιότητάς του και της σχέσης του με το ΔΕΔΔΗΕ.  
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 το ΔΕΔΔΗΕ. 
  
-  Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε 
τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών που έχει 
αναλάβει και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
- Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει 
σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της Παροχής 
Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ. 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 του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του.  
 
- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου οικονομικού 
οφέλους.  
 
9.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως πως 
διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός:  
 
α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ,  
 
β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο κοινό, 
όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό, 
χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης 
εμπιστευτικότητας,  
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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 του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο 
σχετίζεται με το ΔΕΔΔΗΕ, 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 το 
ΔΕΔΔΗΕ , ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει το ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως το ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του 
ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που 
του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε 
συνεργασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της 
υποχρέωσης ανακοίνωσης.  
 
9.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, 
θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο 
Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το 
λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 
την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. 
Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον 
Ανάδοχο σε τρίτους.  
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα 
ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο:  
 
- Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  
 
-  Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν.  
 
-  Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν 
λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 
3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 
O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους 
του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων 
αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.  
 
9.4.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως,  μόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα 
συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο,  προκειμένου να το βοηθήσει να 
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επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή 
τους.  
 
9.5.  Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται,  την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και τη διεκδίκηση 
περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο,  για άμεση και μονομερή λύση της 
παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.  Σε αυτή την περίπτωση,  ο 
ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την 
παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, 
αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με 
ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-
Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται.  
 
9.6.  Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του 
ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
 
α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,  
 
β)  να παραδώσει αμέσως στο ΔΕΔΔΗΕ 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 του ΔΕΔΔΗΕ, 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 του 
ΔΕΔΔΗΕ.  
 

Άρθρο 12ο 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Το ελάχιστο πλήθος των εκτελούμενων Αποκοπών Παροχών λόγω χρέους είναι το 100% 
της επίδοσης, εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 2 παράγραφος 1.5. δικαιολογημένων 
όπως καθορίζεται στο Άρθρο αυτό :  
 
l «δήλωση πληρωμής»  
 
l «κλειστό» («κλειστό ανεκμίσθωτο», «κλειστό – χρησιμοποιείται», «κλειστό – 
χρησιμοποιείται εκτός ωραρίου»)  
 
l «μικρότερη ένδειξη»  
 
l «ειδικός πελάτης» & «δεν άφησε» (συναίνεση της Ε.Υ. για μη αποκοπή)  
 
l «δεν ευρέθη»  
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l «βρέθηκε κομμένο»  
 
l «Πιθανή ρευματοκλοπή – δεν κόπηκε» & «Πιθανή ρευματοκλοπή – βρέθηκε κομμένο»  
 
Για κάθε μη εκτελεσθείσα αποκοπή λόγω χρέους, κάτω από το παραπάνω ελάχιστο πλήθος, 
χωρίς επαρκή δικαιολογία («κλειστό», «ειδικός πελάτης», 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.  
 
• Λανθασμένης λήψης ένδειξης μετρητή.  
 
3. Ενώ, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με τη βασική τιμή μονάδος, σε περίπτωση:  
 
• Μη σφράγισης μετρητικών διατάξεων. Συστηματική παράλειψη σφράγισης μετρητικών 
διατάξεων αποτελεί και αιτία καταγγελίας της Σύμβασης.  
 
• Μη συμπλήρωσης των στοιχείων στο έντυπο εντολής.  
 
4. Επίσης, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε ευρώ (15 €), σε περίπτωση :  
 
• Μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης αποκοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση Τελικού 
Διακανονισμού (Α.Τ.Δ.),  
 
• Μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης επαναφοράς (είτε λόγω χρέους είτε όχι).  
 
 
5. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών :  
 
• λήψη ένδειξης μετρητή,  
 
• έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακοπή (παραβιασμένο),  
 
• 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.  
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6. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης μη εμπρόθεσμης επιστροφής των εντολών εργασίας, 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.  
 
7. Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισμού προσαυξημένης κατά 20% 
αυτής.  
 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
• 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). 
 
• 500,00 € σε περίπτωση μη επιστροφής των αφαιρούμενων μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
 
• 1 €/τεμάχιο σε περίπτωση μη επιστροφής των σφραγίδων που δεν έχουν τοποθετηθεί.  
 
10. Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ 
χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημιές και ότι είναι δίκαιες 
και εύλογες.  
 
11. 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.  
 
12. 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.  
 
13. 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 ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης 
υπεργολαβίας,  είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί με ίδια μέσα,  κύρια τμήματα της Παροχής 
Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του Συνολικού Συμβατικού 
Τιμήματος της Παροχής Υπηρεσιών.  
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2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ, η 
μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν 
γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  Με την έγκρισή του ο ΔΕΔΔΗΕ 
μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  
 
3. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από 
την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα 
συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις.  
 
Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση:  
 
α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται,  
 
β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα 
είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ,  
 
γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει 
από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και  
 
δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 
απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ..  
 
Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 
λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα.  
 

Άρθρο 14ο 
Φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία 
σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που 
ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  
 

Άρθρο 15ο 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 5% του 
συμβατικού ποσού, τ …………………………..., με αριθ. ………../…-….-2016 και € 
………,00 για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της 
παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις.  
 
2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον Εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον 
Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα 
να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην 
πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της Εγγυητικής)  από τον 
Εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ 
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στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε 
δικαστική μεσεγγύηση.  
 
3. Τέλος συμφωνείται ότι η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη 
και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και όχι πριν 
από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ 
περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την 
αντικαθιστά αμέσως με άλλη.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με 
οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, 
ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο 
ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  
 
Σημείωση:  
Σύμφωνα με τον ν.4281/2014 οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτελέσεως θα πρέπει να 
προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε 
με το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το κείμενο της ως 
άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Ο Ανάδοχος, 
εκτός των άλλων Εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού.  

 
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.  
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Άρθρο 18ο 
Καταγγελία της Σύμβασης 

 
1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος:  
 
• καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών,  

• δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 
εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της Παροχής 
Υπηρεσιών,  

• εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες,  

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

• δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ,  

• συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή 
προστασίας του περιβάλλοντος,  
 
ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική 
Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του 
παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών 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, ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 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.  
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6. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του παρόντος Άρθρου.  
Η Σύμβαση καταγγέλλεται,  κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ,  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 ΔΕΔΔΗΕ θα 
καταγγέλλει τη Σύμβαση σε ένα (1) μήνα, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο.  
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο Άρθρο 
15 της παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  
 
8. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης,  σύμφωνα με τα παραπάνω,  ο 
Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από την Παροχή Υπηρεσιών και γίνεται εκκαθάριση 
της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 
  
Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών, είτε 
να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 της Παροχής Υπηρεσιών.  
 
9. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του 
ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες :  
 
α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.  
 
β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας.  
 
10. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ 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,  ο ΔΕΔΔΗΕ 
μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.  
 
11. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλλει στον 
Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν,  σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης,  για 
όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, 
αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την 
ημερομηνία.  

Άρθρο 19ο 
Απαιτήσεις – Διαφωνίες 

 
1. Απαιτήσεις 
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1.1.  Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 
σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην 
Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το 
οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.  
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του.  
 
1.2.  Μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης,  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που 
θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγηση της.  
 
1.3.  Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου,  το 
δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται 
μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.  
 
 
2. Διαφωνίες  
2.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, 
θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".  
 
2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά 
τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  
 
α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.  
 
β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 
  
γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.  
 
δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο 
που θεωρείται απαραίτητο.  
 
2.3.  Η Π.Υ.  υποχρεούται,  το αργότερο σε τριάντα (30)  ημέρες από την ημέρα κατά την 
οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ  ή 
στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί 
να προσφύγει στα Δικαστήρια των Αθηνών.  
 
2.5.  Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ 
σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών.  
 

Άρθρο 20ο 
Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 
Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 
συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.  
 
2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους.  
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Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα 
Σύμβαση σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους 
και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο.  
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 
 


