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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 2 από 22  

 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

· Άρθρο   1 :  Αντικείμενο της Σύμβασης 

· Άρθρο   2 :  Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

· Άρθρο   3 :  Όγκος Εργασιών 

· Άρθρο   4 :  Διάρκεια Σύμβασης 

· Άρθρο   5 :  Συμβατικό Τίμημα 

· Άρθρο   6 :  Τρόπος Πληρωμής 

· Άρθρο   7 :  Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ 

· Άρθρο   8 :  Προσωπικό του Αναδόχου 

· Άρθρο   9 :  Ευθύνες  του  Αναδόχου  

· Άρθρο  10:  Υποχρεώσεις του Αναδόχου-Διασφάλιση  τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής 
Νομοθεσίας.  

· Άρθρο  11:  Ποινικές Ρήτρες.  

· Άρθρο 12 :  Απαγόρευση Υποκατάστασης  

· Άρθρο 13 :  Φορολογικές Υποχρεώσεις 

· Άρθρο 14 :  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

· Άρθρο 15 :  Ασφαλίσεις 

· Άρθρο 16 :  Ειδικοί Όροι 

· Άρθρο 17 :  Καταγγελία της Σύμβασης  

· Άρθρο 18 :  Απαιτήσεις – Διαφωνίες  

· Άρθρο 19 :  Δωσιδικία 

· Άρθρο 20 :  Ισχύς της Σύμβασης 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
· Παράρτημα    I   -  Τιμολόγιο Εργασιών & Οικονομική Προσφορά 

· Παράρτημα    II  - Υποδείγματα 

· Παράρτημα   III  -  Ασφαλίσεις 

· Παράρτημα   IV  -  Διοικητικά Όρια Περιοχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 3 από 22  

 
 
             
                                                                                                                                                                                                                                                          
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΝ/Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης………………..… 

 
 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) » 
  
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 καλούμενης ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην 
Αθήνα,  στην οδό Καλλιρρόης 5  &  Περραιβού και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον 
Διευθυντή της Περιφέρειας Νησιών κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  και τ………………………… (εφεξής 
καλούμενος/η «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην ………….………., οδός 
……………………………………………………………………………………………….…. και εκπροσωπείται νόμιμα 
από,………………………………………………………… 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 δε δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε 
συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από 
την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται ανακληθείσες και στερούμενες οποιασδήποτε 
ισχύος. 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1. Με την παρούσα σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ  μετά την υπ’ αριθ. ΔΠΝ/Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης-
4001644/27.07.2016  Διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος  αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει 
σ’  αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τη «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)», που συνίσταται στα εξής: 
 

· Λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών χαμηλής τάσης  τετραμηνιαίου κύκλου στην έδρα 
της Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης και των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του 
Υποπρακτορείου Λιμένος Χερσονήσου με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης 
και στη μεταφορά ενδείξεων από τα βιβλία καταμέτρησης στους φορητούς καταχωρητές. 
 

· Λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών χαμηλής τάσης μηνιαίου κύκλου στην έδρα της 
Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης και των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του 
Υποπρακτορείου Λιμένος Χερσονήσου με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης 
και στη μεταφορά ενδείξεων από τα βιβλία καταμέτρησης στους φορητούς καταχωρητές. 
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•  Λήψη ενδείξεων μετρητών των αρδευτικών παροχών στην έδρα της Περιοχής Ηρακλείου 

Κρήτης και των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του Υποπρακτορείου Λιμένος 
Χερσονήσου με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης και στη μεταφορά 
ενδείξεων από τα βιβλία καταμέτρησης στους φορητούς καταχωρητές. 

  
· Λήψη ενδείξεων μετρητών των εκτός διαδρομής παροχών στην έδρα της Περιοχής 

Ηρακλείου Κρήτης και των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του Υποπρακτορείου 
Λιμένος Χερσονήσου με φορητούς καταχωρητές και βιβλία καταμέτρησης και στη μεταφορά 
ενδείξεων από τα βιβλία καταμέτρησης στους φορητούς καταχωρητές.     

 
· Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς Καταμετρητή, (ΔΑΚ), μέσω φορητών καταχωρητών σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφο 4 της παρούσας.  
 

· Για  καταχώρηση συντεταγμένων της παροχής στη συσκευή GPS  στην έδρα της Περιοχής 
Ηρακλείου Κρήτης και των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του 
Υποπρακτορείου Λιμένος Χερσονήσου.                                      
 

· Για αναμόρφωση των βιβλίων καταμέτρησης στην έδρα της Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης και 
των Πρακτορείων Μοιρών και Αρκαλοχωρίου και του Υποπρακτορείου Λιμένος Χερσονήσου.                                         

 
2.Οι αναφερόμενες μετρητικές διατάξεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένες εντός 
των Διοικητικών ορίων της Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης, των οποίων η ακριβής θέση αναφέρεται 
στο Παράρτημα IV, 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. 

 
3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οποιοδήποτε  υλικό, εργαλείο, 
εξοπλισμό, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, για την 
παροχή υπηρεσιών για τη «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ &  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)», καθώς και να το επιστρέφει αυτούσιο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 

 
4.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δικά του τεχνικά και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση του 
έργου, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και G.P.S. 

 
5.Η σχετική Οδηγία Διανομής Νο 81/04.05.1973  αποτελεί επίσημη έκδοση της ΔΕΗ 
ΑΕ/Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και κυκλοφορεί ευρέως για 
χρήση, αποτελεί μεν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, όπως ισχύει και ελήφθη υπόψη κατά το 
χρόνο υποβολής προσφορών, αλλά δεν υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως έγινε για τα 
υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης.  Ο Ανάδοχος πάντως,  δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του 
περιεχομένου της. 

 
Άρθρο 2ο 

Τεχνική Περιγραφή  
 

1. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών 
 
Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες εντός 
χρονικού διαστήματος είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών κατά μήνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Η εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα: 
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1.1 Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια προς αποφυγή σφαλμάτων, που 
συνεπάγονται την απώλεια εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ ή την άνευ λόγου επιβάρυνση των 
καταναλωτών  και ως εκ τούτου την έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ έναντι αυτών. 

 
1.2 Οι ενδείξεις των μετρητών των παροχών θα καταχωρούνται στους φορητούς καταχωρητές,  οι 

οποίοι θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το αρμόδιο γραφείο μεταξύ 8πμ –  9πμ και θα 
επιστρέφονται μέχρι την 14:30 της ίδιας ημέρας, εκτός εάν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί 
διαφορετική εντολή από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 
1.3 Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο φορητό καταχωρητή η 

ένδειξη «Ακίνητο Κλειστό (ΑΚ)» και θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο λόγος (ακατοίκητο, 
απουσιάζει προσωρινά, κλειστό ανεκμετάλλευτο κ.λ.π.). Σε περίπτωση μη αναγραφής του λόγου 
για τον οποίο το ακίνητο ευρέθη κλειστό,  αφενός μεν δε θα καταβάλλεται το τίμημα που 
προβλέπεται στο Άρθρο 5 § 5 της παρούσας Σύμβασης και αφετέρου θα επιβάλλεται σχετική 
Ποινική Ρήτρα. 

 
 1.4  Στις περιπτώσεις «Κλειστών Ακινήτων», θα επικολλάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο 

ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν προκαλεί φθορά της περιουσίας του (όπως 
ξύλινη πόρτα), ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από το ΔΕΔΔΗΕ και 
θα αναγράφεται υποχρεωτικά επ’  αυτού η ημερομηνία καθώς και η ώρα επίσκεψης στο 
ακίνητο. 

 
1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την κατάσταση μεταβολών για πελάτες, που δεν είναι 

στη σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση  
 
 
1.6    Ενδείξεις θα λαμβάνονται για το σύνολο των μετρητών των παροχών, που εμφανίζονται στους 

φορητούς καταχωρητές, ανεξάρτητα από την κατάσταση τους (ενεργές - ανενεργές, κ.τ.λ.).  
 
1.7   Ο Ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο με τα πρόσθετα στοιχεία, όπως 

φωτογραφίες, συντεταγμένες από GPS κ.τ.λ., στο αρμόδιο γραφείο της καταμέτρησης. 
 
1.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε γραφείο, στον οποίο θα 

επιδίδεται καθημερινά ο ημερήσιος όγκος των παροχών προς καταμέτρηση και θα αναλαμβάνει 
ο ίδιος τον επιμερισμό στο προσωπικό του.   

 
 
 
2. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών μηνιαίου κύκλου. 
 
2.1 Ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταμέτρηση των μηνιαίων πελατών, στα φύλλα λήψης ενδείξεων 

(ΦΛΕ) των βιβλίων καταμέτρησης ή του φορητού καταχωρητή θα καταγράφονται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 
-  Η ημερομηνία καταμέτρησης 
-   Ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh)  
-   Ένδειξη μετρητή  αέργου ενέργειας (KVarh)  
-   Ένδειξη του αθροιστικού μεγίστης ισχύος (KW) 
-   Καταγραφή  μέγιστης ζήτησης  ισχύος (KW) 
- Οι αριθμοί των σφραγίδων που θα τοποθετηθούν στο κιβώτιο του μετρητή και στο μηχανισμό 

μεγίστου. 
    -    Τυχόν διασαφήσεις για το είδος του καταστήματος, τον λόγο μη λήψης  ένδειξης  κλπ. 
  
2.2 Κατά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται μηδενισμός της συσκευής ένδειξης μεγίστου και 

υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και της μεγίστης ζήτησης (αφαίρεση της 
προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα οποία θα αναγράφονται στα Φύλλα λήψης 
ενδείξεων, προκειμένου να ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων ή σοβαρές αποκλίσεις από τις 
καταναλώσεις προηγουμένων περιόδων κατανάλωσης 
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2.3 Θα ενημερώνεται το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που βρίσκεται στο κιβώτιο του 

μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και την ημερομηνία τοποθέτησής τους.  
 
2.4 Μετά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται σφράγιση του κιβωτίου του μετρητή καθώς και του 

μηχανισμού μεγίστου με τις εκάστοτε προβλεπόμενες  σφραγίδες,   που θα χορηγούνται στον 
Ανάδοχο από το ΔΕΔΔΗΕ.  

 
2.5. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε βιβλίου καταμέτρησης, θα 

γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν καταγραφεί στα φύλλα λήψης ενδείξεων στους 
φορητούς καταχωρητές, οι οποίοι θα πρέπει να παραδίδονται την ίδια ημέρα μέχρι τις 14:30, 
στον Υπεύθυνο του Γραφείου καταμέτρησης. 

 
2.6. Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική διακοπή, 
κομμένος λόγω χρέους κλπ.). 

 
2.7. Όσοι μηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το προσωπικό 

του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Επιχείρησης. 
 
 
3.  Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών Εξαμηνιαίου κύκλου 
 
Σε ότι αφορά την καταμέτρηση των παροχών καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου, θα τηρείται η κάτωθι 
διαδικασία: 
 
3.1. Κάθε εξάμηνο και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα παραδίδονται 

στον εκπρόσωπο του αναδόχου τα κάτωθι: 
 

α. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της λήψης ενδείξεων μετρητών εξαμηνιαίου κύκλου. 
β. Τα βιβλία καταμέτρησης. 
γ. Τα κλειδιά των πίλαρ ΦΟΠ, τα οποία θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Καταμέτρησης και 

θα παραδίδονται με το πέρας της εργασίας. 
 

3.2. Στα βιβλία καταμέτρησης θα καταγράφονται : 
 

α. Η ημερομηνία καταμέτρησης. 
β. Η ένδειξη μετρητή ενέργειας (kWh). 
γ. Τυχόν διασαφήσεις, παρατηρήσεις για τον λόγο μη λήψης ένδειξης κ.λ.π. 
 

3.3. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων και κατά την λήξη του 
χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 3.1.α, θα γίνεται η μεταφορά των 
ενδείξεων που έχουν καταγραφεί, από φύλλα λήψεως ενδείξεων στους φορητούς καταχωρητές, 
οι οποίοι θα παραδίδονται την ίδια μέρα μέχρι την 14:30  στον Υπεύθυνο του Γραφείου 
Καταμέτρησης 

 
 
3.4. Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική διακοπή, 
κομμένος λόγω χρέους κ.λ.π.) 

 
3.5. Όσοι εξαμηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το προσωπικό 

του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Επιχείρησης. 
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4. Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς 
 
Ο Ανάδοχος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει να ελέγχει οπτικώς το μετρητή και να ερευνά τις 
συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και σε ασυνήθιστες περιπτώσεις 
θα συντάσσει, μέσω φορητού καταχωρητή, δελτία αναφοράς 
 
Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
4.1 Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος περιστρέφεται με ίδια ένδειξη, 

δίσκος πάλλεται, δίσκος γυρίζει αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα κλπ. 
 
4.2 Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή ή σπάσιμο) των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. 
 
4.3  Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι, σπασμένο κιβώτιο, θολό τζάμι 

κ.λ.π. 
 
4.4 Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή παρεμβολή διαφόρων 

αντικειμένων, βλάστηση κ.λ.π. 
 
4.5 Μη ανεύρεση μετρητή. 
 
4.6  Μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο φορητό καταχωρητή όπου 

πέραν των λοιπών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός μετρητή,  η ένδειξη,  ο αριθμός των 
ψηφίων τυχόν επιπλέον διασαφήσεις κλπ. 

 
  4.7 Αντικανονική ρευματοληψία, υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το 

μετρητή λόγω παράνομων επεμβάσεων). 
 
4.8 Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. ετοιμόρροπος σύνδεση παροχής προς μετρητή ή παροχής σε 

τοίχο με φθορές από τις οποίες κινδυνεύει η στήριξη του μετρητή,  αποθήκευση εύφλεκτων 
υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα ύδατα ή άλλα υγρά κ.λ.π. 

 
4.9 Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που συνεπάγονται 

αδικαιολόγητα μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε σχέση με αυτές της προηγούμενης 
καταμέτρησης ή και αδικαιολόγητα μηδενικές καταναλώσεις. 

 
4.10 Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 

παρακείμενο κτίσμα  
 
4.11 Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης του ακινήτου (αλλαγή  τιμολογίου), ιδίως στις 

περιπτώσεις που αφορούν εργοταξιακή παροχή. 
 
4.12  Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής όταν του ζητείται η μια ένδειξη αλλά 

διαπιστώνεται  ότι ο δεύτερος αριθμητήρας έχει ένδειξη διάφορη του μηδενός.   
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.), να 
φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή την οφθαλμοφανώς ασυνήθιστη περίπτωση ηλεκτροδότησης 
(σύμφωνα με τα παραπάνω) και στο τέλος της καταμέτρησης να αποστέλλει όλες τις φωτογραφίες με 
ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ειδικότερα για ορισμένες κατηγορίες μετρητών (αρδευτικά,  ΦΟΠ,  κ.τ.λ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταχωρεί στη συσκευή GPS τις συντεταγμένες του μετρητή.   
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Άρθρο 3ο 

Όγκος  Εργασιών 
 
1. Το πλήθος των παροχών που οι μετρητές τους θα καταμετρηθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αναφέρεται  στο Άρθρο 5, καθώς και στο συνημμένο  Παράρτημα Ι 
(Τιμολόγιο Εργασιών & Οικονομική Προσφορά).  

 
2. Το Συμβατικό αντικείμενο δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 50% ή να μειωθεί σε ποσοστό έως 

30%, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού 
Τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών ή να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις. 

 
3. Η αναλογία του πλήθους των εργασιών δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του 

ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες της μέσα στα όρια του συμβατικού τιμήματος.   
 
4. Ο μέσος ημερήσιος, εβδομαδιαίος ή μηνιαίος όγκος παροχών που ανατίθεται στον Ανάδοχο προς 

καταμέτρηση, καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
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 
φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 

 
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό 

του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 
 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ  έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος  των εργασιών που κρίνονται 

απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα 
Σύμβαση. 

 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

άρτιας εκτέλεσης της επιδιδόμενης εργασίας.    
 

 
Άρθρο 4ο 

Διάρκεια Σύμβασης 
 

 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι ένα (1)  έτος. Αρχίζει από -----------  και λήγει στις   
     ----------. Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης ακόμα και πριν την ανωτέρω  

ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης.  
                                                                                         

2. Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί με μονομερές δικαίωμα της Επιχείρησης για ακόμα 
(6) μήνες, με άσκηση από το ΔΕΔΔΗΕ  μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης,  και μετά από 
έγγραφη ενημέρωση  του Αναδόχου  ένα μήνα πριν τη λήξη της παρούσας,  χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, και μόνο εφόσον 
δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβανόμενης της προσαύξησης ως 50%. 

 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση αποδεδειγμένης 

υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, 
ιδίως λόγω μη τήρησης των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. 
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Άρθρο 5ο 

Συμβατικό Τίμημα 
 
 

1. Το Συμβατικό Τίμημα των Υπηρεσιών, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2, § 1,2,3,4 
της παρούσας Σύμβασης,  ανέρχεται σε 
…………………………………………….……(………..…….. €), το οποίο προέκυψε από το 
προϋπολογιζόμενο τίμημα εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(183.500,00 €) όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά εργασιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 
μετά την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης ………% επί των προϋπολογιζόμενων 
τιμών μονάδας του τιμολογίου,  που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο.  Προέκυψε δηλαδή 
συνολικό Συμβατικό Τίμημα όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα: 

 
 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 

Λήψη ενδείξεων Μετρητών 
καταναλωτών της 

επιχείρησης με 
τετραμηνιαία 
καταμέτρηση 

Τεμάχια 
Παροχών 

490.000   

2 

Λήψη ενδείξεων Μετρητών 
καταναλωτών της 

επιχείρησης με μηνιαία 
καταμέτρηση 

Τεμάχια 
Παροχών 47.500   

3 

Λήψη ενδείξεων Μετρητών 
καταναλωτών της 

επιχείρησης με εξαμηνιαία 
καταμέτρηση (Αρδευτικά) 

Τεμάχια 
Παροχών 10.000   

4 Λήψη ενδείξεων εκτός 
διαδρομής 

Τεμάχια 
Παροχών 

1.000   

5 ΔΑΚ Ρευματοκλοπής (μετά 
από πιστοποίηση) 

Τεμάχια 
Παροχών 10   

6 ΔΑΚ με αποδεδειγμένη 
ακρίβεια 

Τεμάχια 
Παροχών 

1.000   

7 
Συντεταγμένες GPS 

Μηνιαίων & Αρδευτικών 
Τεμάχια 
Παροχών 500   

8 
Αναμόρφωση βιβλίων 

καταμέτρησης 
Τεμάχια 
Παροχών 20   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  
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2. Το παραπάνω Τίμημα, συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των εργασιών που ανατίθενται, τις 
ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος τα τέλη και γενικότερα, 
όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό 
του κέρδος. 

 
3. Στο πιο πάνω ποσό, θα συνυπολογίζεται ο εκάστοτε ΦΠΑ, με τον οποίο θα επιβαρύνεται ο 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4. Συμφωνείται ρητά, ότι το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και ο Ανάδοχος παραιτείται του 
δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία,  και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388  Α.Κ.,  δεδομένου ότι τον κίνδυνο της 
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί σαν ενδεχόμενο και τον έλαβε υπόψη στην 
προσφερθείσα έκπτωση. 

 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.3, ο Ανάδοχος δικαιούται αμοιβή ίση με το ½ της τιμής 

μονάδος που αναφέρεται στον πίνακα της §  1  του παρόντος άρθρου,  για κάθε περίπτωση 
«κλειστού ακινήτου» που υπάρχει αποδεδειγμένα αδυναμία καταμέτρησης και μόνο όταν έχει 
καταχωρήσει το λόγο για τον οποίο το ακίνητο βρέθηκε κλειστό, άλλως επιβάλλεται σχετική 
Ποινική Ρήτρα. 

 
6. Στην περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ρευματοκλοπή και αυτή πιστοποιηθεί από 

τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και της ενδεχόμενης 
παράτασής της, τότε ο Ανάδοχος θα αμείβεται με το ποσόν της τιμής μονάδος που αναφέρεται 
στον πίνακα της § 1 του παρόντος Άρθρου. 

 
7. 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. 

 
8. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται 

απαραίτητες ή επείγουσες με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα αφαιρεθεί από την παρούσα 
σύμβαση. 

 
Άρθρο 6ο 

Τρόπος Πληρωμής 
 

1.  Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο 
θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η  ημέρα του τρίτου μήνα μετά το 
μήνα προσκόμισης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία 
θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη.  

 
· 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 (ονομαστικές) του προσωπικού του Αναδόχου ή και των 
υπεργολάβων του. 

· Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
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· 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 την επιχείρηση σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα 
απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.  
 

2. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας 
που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.  

Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και 
της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. 

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. 

3.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 
ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών 
ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα 
χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

4.  Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των 
Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό 
Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.  Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση 
με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει 
με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που 
θα υποστεί η Επιχείρηση,  εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων 
του. 

6. 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 της, που απορρέουν από την 
Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη 
και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς 
την απαίτηση αυτή. 

Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της 
απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό 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. 
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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 του έργου ασκείται από τα 
κατωτέρω όργανα : 

      
•   Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου  
 

     Εκδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του)  
καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των υπαλλήλων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς 
αυτούς 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. 
 
• Εντεταλμένος Εκπρόσωπος – Επιβλέπουσα Υπηρεσία  (Ε.Υ.) 
 

Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (μισθωτοί στάθμης Υποτομεάρχη ΒΟΚ) 
ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία πριν την 
έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του Έργου, 
για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα 
έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία πιστοποίηση. 
Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση 
ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει 
πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 

Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών  του Αναδόχου και στα  
καθήκοντα της Ε.Υ.  περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας,  ποσότητας 
γενικά και η προσήκωσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 
 

•   Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 
 

Ορίζεται ο Διευθυντής της Περιοχής ή αναπληρωτής του.  Είναι υπεύθυνος για την ορθή 
πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών,  την οποία και υπογράφει,  καθώς και την τήρηση του 
προϋπολογισμού της Σύμβασης. 
Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των 
όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Π.Υ ή Ε.Υ. 
 

Άρθρο 8ο 
Προσωπικό Αναδόχου 

 
1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το αντικείμενο της Σύμβασης με προσωπικό που έχει  

προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό.  Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Εργολάβος 
υποχρεωτικά θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου, να είναι κατάλληλα  εκπαιδευμένα και να 
διαθέτουν την σχετική εμπειρία για την άρτια εκτέλεση του έργου.  
Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου θα εξετάζεται από τα όργανα που 
εκπροσωπούν το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές αριθμητικά προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της ημερήσιας εργασίας που του επιδίδεται.  
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3.  Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να έχει επιμεληθεί της εμφάνισής του κατά τις ώρες 
υπηρεσίας. Κατά την επίσκεψη στο ακίνητο του πελάτη, το Προσωπικό  του αναδόχου οφείλει να  
διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την 
ταυτότητά του και να γνωστοποιεί στο πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία  του  ΔΕΔΔΗΕ όσο 
και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας.   
Επίσης οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους καταναλωτές, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή 
με αυτούς και να μη συζητά για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα 
γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ  προφορικώς ή εγγράφως, να αναφέρει δε στην Υπηρεσία τα τυχόν ζητήματα 
ή παράπονα που έχουν ανακύψει. Σε περίπτωση προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η 
αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.    

 
4.  Ρητά συμφωνείται ότι, το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο, θα εργάζεται 

κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του. 
 
5. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να 

δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του στο ΔΕΔΔΗΕ, και πάντως πριν την έναρξη των εργασιών της 
παρούσας Σύμβασης.   

      Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

     Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα 
προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση του ή αν δεν εκτελούν με 
την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 

 
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 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 ανεξάρτητων υπηρεσιών, 

δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκωσα εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων – υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο 
Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό 
του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του 
συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας  και ασφάλισης στο 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του υποδείξει ο 

ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα II) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του 
Αναδόχου που εκτελεί το έργο της λήψης ενδείξεων μετρητών των παροχών, για λογαριασμό του 
ΔΕΔΔΗΕ.  Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ.  για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα 
επιστρέφονται σ’  αυτήν 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 τη Ε.Υ. ή Π.Υ., θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 11 και θα γίνεται σχετική 
καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας.   

 
9.   Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου – υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω 

ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.τ.λ.) ο Ανάδοχος 
πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του,  άλλως 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, 
κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου.  

 
10. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους Οργανισμούς       κύριας ή 

επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούμενο προσωπικό από       αυτόν, καθώς 
επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης       Νομοθεσίας περί 
ασφαλίσεως προσωπικού.   
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Άρθρο 9ο 
Ευθύνες του Αναδόχου  

 
1.  Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να 

λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 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.τ.λ. 
 

2. Να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα του με βάσει το περιεχόμενο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων , την απαιτούμενη εντιμότητα , καλή πίστη και συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως 
πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή. 

 
3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών 

στην Ε.Υ. και να προχωρήσει εντός 15 ημερών στην τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην 
τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν 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 Εργολάβου,  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, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου 
δικαιώματός του.  

 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνει πλήρη 

την ευθύνη, ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς και την πλήρη 
εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 

 
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 του 
προσωπικού του Αναδόχου με τα απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα εφόδια 
ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

  
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια τις σφραγίδες των κιβωτίων 

μετρητών που θα παραλαμβάνει από το ΔΕΔΔΗΕ. Με τη λήξη της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επιστρέψει τις περίσσειες σφραγίδες. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών θα 
επιβαρύνεται με 5,00 € ανά τεμάχιο.  

 
8.  Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων 

για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και 
κάθε θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης του Αναδόχου 
ή σε τρίτο κατά την εκτέλεση του «Έργου» από τον ανάδοχο.  

 
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πάσης φύσης πληροφοριών και 

στοιχείων που τίθενται υπόψη του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και μετά τη με 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.   

                                
           

Άρθρο 10ο 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
 
 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ,  για την 
απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το 
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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 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, Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)  του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την 
περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που 
ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν 
υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των 
τυχόν Υπεργολάβων του. 

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

4.  Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι  υποχρεωμένο να 
φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ ' όλη την παραμονή του 
εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία 
(στολή) με τα διακριτικό 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 Εργολάβος/Ανάδοχος να 
προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 
όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω 
προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο  του άρθρου 3  του π.δ.  
156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, 
από το οποίο να  αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο 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 κτίρια της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εφόσον δεν είναι 
εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 
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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 θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το 

μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν 
ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα 
ανανεώνονται με ευθύνη του 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 Υπεργολάβου θα 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. Ο Ανάδοχος να αναγράφει στα οχήματα που χρησιμοποιεί για τη 
μετάβαση στον τόπο εκτέλεσης του έργου,  τα στοιχεία της αναθέτουσας Υπηρεσίας του 
ΔΕΔΔΗΕ και της εργοληπτικής επιχείρησης που είναι ο ανάδοχος του έργου. 

 
 

Άρθρο 11ο 

Ποινικές ρήτρες  
 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, χωρίς λανθασμένες ενδείξεις. 

 
2.  Ρητά συνομολογείται ότι, για κάθε τέτοιου είδους λανθασμένη ένδειξη ή ένδειξη που έχει ληφθεί 

πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου καταμέτρησης (από 08.00 έως 14.30), θα παρακρατείται ως 
αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 3 € ανά παροχή. Ειδικώς για κάθε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος 
καταχωρεί ένδειξη σε μετρητή που αποδεδειγμένα, μετά από έλεγχο της Ε.Υ, δεν είχε πρόσβαση, 
δηλαδή πρόκειται περί καθ’ υπολογισμού λήψη ένδειξης, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 10 €. 

 
3. Σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει τα λάθη και τις παραλείψεις  του με λήψη νέας ένδειξης 
μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2)  ημερών από την επίδοση της λήψης ένδειξης.  Στη  
περίπτωση αυτή δεν θα παρακρατείται ποινική ρήτρα. 

 
4. Αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  λήψης των ενδείξεων πέραν της αυθημερόν λήψης,  θα έχει ως 

επιβάρυνση για τον Ανάδοχο το ποσό των 200 € για κάθε βιβλίο καταμέτρησης (Β.Κ.). 
 
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, αδικαιολόγητα και χωρίς να υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, αφήσει 

ανεκτέλεστο μέρος που έχει αναλάβει (μη καταμέτρηση Β.Κ.) με την παρούσα Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ 
έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην εκτέλεση του έργου αυτού, με τον προσφορότερο γι’ αυτόν 
τρόπο, είτε με το δικό του προσωπικό, είτε με άλλον Ανάδοχο, χρεώνοντας το συμβεβλημένο 
Ανάδοχο  με τυχόν πρόσθετη δαπάνη που επιβαρύνθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ  για την εκτέλεση του έργου και 
ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά, την οποία υπέστη. 
Στην περίπτωση δε, που δεν καταστεί δυνατή η καταμέτρηση του συγκεκριμένου Β.Κ. ο Ανάδοχος 
θα χρεώνεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των 400€. 

  
6.  Αδικαιολόγητες μεμονωμένες μη λήψεις ενδείξεων των παροχών θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο  με 

το ποσό των 5,00 € ανά παροχή. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη λήψης 
ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι 10€. Σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης 
αδικαιολόγητης μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι 20€. 
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7.  Για κάθε περίπτωση της μη λήψης ένδειξης της §1.3 του άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης, που 
δεν επικολλάται το ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος με το 
ποσό των 3 € ανά περίπτωση.  

 
8.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια τους φορητούς καταχωρητές και τα φύλλα 

λήψεων ενδείξεων και τα Βιβλία Καταμέτρησης,  που θα διαθέτει σε αυτόν ο ΔΕΔΔΗΕ για την 
εκτέλεση του έργου. Κάθε απώλεια ή καταστροφή του φορητού καταχωρητή θα έχει επιβάρυνση για 
τον Ανάδοχο το ποσό των 2.500 €,  ενώ για την απώλεια ή καταστροφή του Β.Κ.  το ποσό των 
1.000 €.  Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται για την καταβολή του συνόλου των χρημάτων που θα 
δαπανηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ για την επισκευή φορητών καταχωρητών από τυχόν φθορές που θα 
προκληθούν από κακή χρήση, βίαιη ενέργεια ή αμέλεια του προσωπικού. 

 
9.   Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 100 €, σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή μη 

επιστροφής της, όταν ζητηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 
10. Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 100  € στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι κάποιος από το 

προσωπικό του εργολάβου δεν φέρει την ταυτότητά του σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. 

 
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει το ΔΕΔΔΗΕ  για λάθη και παραλείψεις, που θα 

εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα και απαιτήσεις των καταναλωτών σε 
βάρος των Προμηθευτών τους.  

 
12. Ειδικότερα η παράλειψη αναφοράς παράνομων επεμβάσεων και ενεργειών των καταναλωτών 

στους μετρητές και εν γένει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ, που θα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του 
Αναδόχου και των οργάνων αυτού, συνεπάγεται την άμεση λύση της παρούσας σύμβασης από το 
ΔΕΔΔΗΕ και την προσφυγή της στα τακτικά δικαστήρια, για τη διεκδίκηση της δικαιούμενης 
αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία. 

 
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει τους φορητούς καταχωρητές μέχρι την 14:30  της ίδιας 

ημέρας, εκτός αν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί διαφορετική εντολή από το ΔΕΔΔΗΕ. 
 
14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με τη χρήση του GPS  να προσδιορίζει τις συντεταγμένες του σημείου 

τοποθέτησης των κιβωτίων των μετρητών, στις περιπτώσεις καταμέτρησης αγροτικών και 
απομακρυσμένων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, Φ.Ο.Π., καθώς και για οποιαδήποτε ομάδα 
μετρητών που θα ζητηθεί. 

 
15. Για κάθε περίπτωση μη λήψης των συντεταγμένων στις πιο πάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα ίση με 5 €. 
 
16. Ειδικώς για τους μετρητές καταναλωτών μηνιαίου κύκλου: 

 
- Σε περίπτωση μη αναγραφής όλων των στοιχείων στα Φύλλα Λήψης Ενδείξεων (ΦΛΕ) που 

αναφέρονται στο Άρθρο 2 § 2.1, επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 1 €.   
- Στις παροχές που δεν θα γίνεται μηδενισμός της συσκευής ένδειξης μεγίστου και 

υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και της μεγίστης ζήτησης (αφαίρεση της 
προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται και στα 
Φύλλα λήψης ενδείξεων (ΦΛΕ), θα παρακρατείται ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 20 
€ ανά παροχή μετά τον έλεγχο του αρμοδίου προς τούτο συνεργείου ή υπαλλήλου του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

- Εάν μετά από έλεγχο της Ε.Υ την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταμέτρησης,  διαπιστωθεί 
ότι το 10% των μετρητών του ΒΚ που καταμέτρησε ο Ανάδοχος βρεθούν ασφράγιστα είτε ο 
μηχανισμός μεγίστου είτε το κιβώτιο του μετρητή, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 50 €. 

 
17. Για κάθε περίπτωση, όπου μετά από έλεγχο της Ε.Υ διαπιστωθεί ότι: 
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- Δεν ενημερώθηκε το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που βρίσκεται στο κιβώτιο 
του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και την ημερομηνία τοποθέτησής τους, ή δεν 
τοποθετήθηκε νέο σε περίπτωση μη ύπαρξης, ή 

- δεν ενημερώθηκε  η κατάσταση  μεταβολών για πελάτες που δεν είναι στη σωστή σειρά κατά 
την καταμέτρηση (ορθή σελιδοποίηση), ή 

- δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ένα ακίνητο ευρέθη «Κλειστό», (π.χ. ακατοίκητο, 
απουσιάζει προσωρινά, κλειστό ανεκμετάλλευτο κλπ), θα παρακρατείται ως αποζημίωση 
χρηματικό ποσό ίσο με 3 € ανά παροχή.  

 
18. Σε περίπτωση που μετά την καταμέτρηση ενός ΒΚ, διαπιστωθεί από αρμόδιο προς τούτο συνεργείο ή 

υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ την επόμενη εργάσιμη ημέρα ότι: 
- Δεν έχει εκδοθεί ΔΑΚ για έναν μετρητή ,εφόσον υπήρχε λόγος έκδοσής του,  θα επιβάλλεται 

Ποινική Ρήτρα ίση με 1 €. 
- Επιπλέον των ανωτέρω εάν δεν έχει εκδοθεί τουλάχιστον το 20% των αναμενόμενων Δ.Α.Κ 

των μετρητών του ΒΚ, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 30 €.  
 

19. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δε μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού τιμήματος 
προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της 
σύμβασης.  Στην περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί το παραπάνω ποσοστό 
(15%) ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει την Σύμβαση.   
 

20. Οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση 
εργασιών του Αναδόχου ή ακόμα και μέχρι την τελική εκκαθάριση της παρούσας σύμβασης,  
ανάλογα με το 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. 

 
21. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους γενικούς 

όρους, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες 
για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 

 
 

Άρθρο 12ο 
Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης  

 
1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, 

στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του,  χωρίς την 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. 

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

μεταβίβαση ή εκχώρηση,  από τον Εργολάβο/  Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει 
κατά 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. 

 
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. 
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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 υπαλλήλους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί 
στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 702 Α.Κ. 

 
4. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 
 

Άρθρο 13 
Φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α.  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 
και μόνο τον Ανάδοχο. 
 

 
Άρθρο 14ο   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ.  Νο 
………………………………………………., συνολικού ποσού …………… €,  η οποία αντιστοιχεί στο 5% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και θα πρέπει να είναι από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη 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. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με το 
συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ο 
Διαγωνιζόμενος, εκτός των άλλων εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 
2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο 
οποίος δηλώνει, ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από το δικαίωμα να 
αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω 
εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον 
παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για τη μη 
κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 
 
3. Τέλος,  συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως 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 και μετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω 
μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τη συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά 
αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 
σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του προς τον 
ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην 
έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. 
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Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση καλής εκτέλεσης και 
επιπλέον ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της,   που 
υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  
 

 Άρθρο 15ο 
Ασφαλίσεις 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης και για την τήρηση και 
πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας, που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 
 
2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι 
υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί μόνο την ασφάλιση 
«ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» της §3 από τις ασφαλίσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 
III της παρούσας σύμβασης «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 
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 III της 
παρούσας σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων».  

 
 

Άρθρο 16ο 
Ειδικοί όροι 

 
Ρητά συνομολογείται, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να 
αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη, 
ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325-329 και 1106 του Α.Κ. 

 
Άρθρο 17ο  

   Καταγγελία της Σύμβασης 
 

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

 
· Υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
· Καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, 
· Δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης. 
· Δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές  του ΔΕΔΔΗΕ. 
· Συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
· Δεν τηρεί τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.  
· Στην περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί το ποσοστό 15%  του ετήσιου 

Συμβατικού τιμήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει  μονομερώς την Σύμβαση.           
· Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή κατ’  επανάληψη καθ’  υπολογισμό λήψη 

ένδειξης. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει γραπτή αναφορά 
στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι 
εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  
 
2. Επιπρόσθετα συμφωνείται, ότι η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με 
τον καταναλωτή, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. 
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3.  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.    

 
4.  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, όπως 
επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου 12 ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του 
ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 
 
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, 
ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο 
τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην έγγραφη 
ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 14  της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο 
εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,  
ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  
 

 
Άρθρο 18ο  

  Απαιτήσεις – Διαφωνίες 
 

Απαιτήσεις 
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, για την υποστήριξη της απαίτησής του.  
 
 1.1 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης,  ο   Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με 
λεπτομερή αιτιολόγησή της.   

  
1.2   Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,  το δικαίωμά του για 
πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η 
Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρούμενα στοιχεία.  
 
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 το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. 
δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που 
θεωρείται απαραίτητο. 
 
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. 
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2.3  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 τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 
 
2.4  Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε 
αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έγκαιρη και 
άρτια εκτέλεση του έργου. 
 

Άρθρο 19 
Δωσιδικία 

 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή της παρούσας 
Σύμβασης και δεν είναι δυνατό να επιλυθεί με τις διατάξεις αυτής, συμφωνείται ρητά, ότι αποκλειστικά 
αρμόδια  είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
 
2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη   Νομοθεσία του Ελληνικού 
κράτους.  
 

 Άρθρο 20 
Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ……………..………. (ημερομηνία έναρξης εργασιών). 
Σε επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο 
(2) πρωτότυπα και παρέλαβαν ο καθένας από ένα (1). 
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