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         Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου 

          Περιοχή Αιγίου  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΔΠΠ-Η / Περιοχή Αιγίου ΥΠ’ ΑΡΙΘ ………………../…………. 

 

 

Στο Αίγιο σήμερα,  την ................ ….μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και το 

διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ή Εταιρεία») που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5  και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ. Ευάγγελο Σωτηρόπουλο Δ/ντή Περιοχής  Αιγίου/ΔΠΠ-Η  και του                 

                    (εφεξής καλούμενο «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει                  

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον     συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και 

ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων) με καμία άλλη συμφωνία που δεν 

περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δεν αναιρείται. 

Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 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 σαν ανακληθείσες και σαν 

στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 

 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο τnς Σύμβασης 

 

 

1. Με την παρούσα σύμβαση η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Περιοχή Αιγίου με την υπ’ αριθ. 

…………../………………… διακήρυξη αναθέτει σ’ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την  

εκτέλεση της εργασίας που συνίσταται: 

 

1.1. Στη διακοπή ή επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), λόγω 

οφειλής από σημείο του δικτύου (στύλο, κουτί διακλαδώσεως link Box, κ.λπ). 

 

1.2. Διακοπή ή επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) λόγω οφειλής με 

ολική αφαίρεση γεφυρών. 

 

1.3. Διακοπή ή επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για άλλη πλην οφειλής αιτία.  

 

1.4. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται   

διάσπαρτες σε όλη την έκταση ευθύνης των ορίων της Περιοχής Αιγίου, Παράρτημα Ι 

τα οποία γνωστοποιήθηκαν επακριβώς στον Ανάδοχο. Οι διακοπές λόγω οφειλής, θα 

εκτελούνται μέχρι τις 13.30, καθημερινά, οι δε λοιπές εργασίες σύμφωνα με τις 

σχετικές εντολές της  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διακοπές λόγω οφειλής παραμονές αργιών, ή άλλες 

ιδιαίτερες ημέρες όπως επίσης και τις μεταμεσημβρινές ώρες, που τα γραφεία της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε παραμένουν κλειστά θα εκτελούνται μόνο μετά από εντολή του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αφού προηγουμένως έχει 

πληροφορηθεί με κάθε λεπτομέρεια για τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν 

λόγω  εργασιών. 
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Άρθρο 2° 

Τεχνική Περιγραφή  της εργασίας 

 

1. Η επίδοση των εντολών διακοπής είναι ευθύνη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ), ενώ 

η οργάνωση αυτών θα γίνεται από υπάλληλο του Αναδόχου, ο οποίος θα εκτελεί 

καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Αναδόχου. Εκτός της οργάνωσης των 

εντολών ο υπάλληλος αυτός θα απασχολείται και με την επίλυση οποιουδήποτε 

προβλήματος προκύψει από την εργασία του Αναδόχου και σε σχέση με την Εταιρεία 

και σε σχέση με τους πελάτες. Η παραλαβή των έγγραφων εντολών θα γίνεται από 

αρμόδιο υπάλληλο του Αναδόχου που θα ορισθεί από αυτόν από τα γραφεία του 

ΔΕΔΔΗΕ  καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις 9.00, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι 

αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως τους, θα επιστρέφονται δε στην επιβλέπουσα 

εταιρεία από τον ίδιο αρμόδιο υπάλληλο που τις παρέλαβε του Αναδόχου, εντός των 

χρονικών ορίων που ορίζονται παραπάνω. 

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τεχνίτης - κόφτης αντιληφθεί περίπτωση 

ρευματοκλοπής (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, που δεν καταμετράται η κατανάλωση 

λόγω εμφανούς επέμβασης τρίτων στη μετρητική διάταξη) τότε άμεσα, χωρίς να κάνει 

καμία εργασία στο μετρητή του πελάτη, ειδοποιεί την Εταιρεία, κατά προτίμηση με 

απευθείας τηλεφωνική επαφή. Η Υπηρεσία ειδοποιείται άμεσα και σε περιπτώσεις 

άρνησης του πελάτη να επιτρέψει την είσοδο ή την εργασία του συνεργείου. 

 

3. Οι εργασίες την εκτέλεση των οποίων αναθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο και ο 

τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει είναι: 

 

3.1  Διακοπή ή επανασύνδεση από ασφαλές σημείο. 

     

Για τη διακοπή της παροχής ρεύματος ο Ανάδοχος ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Αποσυνδέει το καλώδιο της παροχής από ασφαλές σημείο του δικτύου (στύλο ΧΤ, κουτί 

διακλαδώσεως, Link Box κλπ). 

2. Αποσφραγίζει το κουτί του μετρητού ή των ασφαλειών της μέτρησης. 

3. Κατεβάζει τον ασφαλειοδιακόπτη ή αφαιρεί τα φυσίγγια αντιστοίχως. 

4. Ενημερώνει την καρτέλα του μετρητού και αν δεν υπάρχει, τοποθετεί μια καινούργια. 

5. Σφραγίζει το κουτί τοποθετώντας νέα σφραγίδα. 

6. Μετά την πραγματοποίηση της διακοπής αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητού σε 

εμφανές σημείο το ειδικό δελτάριο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ». 

7. Συμπληρώνει την κατάσταση διακοπών με τα απαιτούμενα στοιχεία, ημερομηνία 

εκτέλεσης της διακοπής και την ένδειξη ΩΧΒ. 

8. Συμπληρώνει το Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή και το υπογράφει. 

 

 

Κατά την επανασύνδεση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. 

 

3.2  Διακοπή από σημείο μέτρησης με ολική αφαίρεση γεφυρών που ενώνουν το 

μετρητή με ασφάλειες ή τον ασφαλειοδιακόπτη και επανασύνδεσης κατόπιν 

διακοπής λόγω οφειλής με επανατοποθέτηση των γεφυρών.  

 

Για τη διακοπή ο Ανάδοχος ακολουθεί την εξής διαδικασία: 

 

1. Αποσφραγίζει το κουτί του μετρητού ή των ασφαλειών της μετρήσεως. 

2. Κατεβάζει τον ασφαλειοδιακόπτη ή αφαιρεί τα φυσίγγια αντιστοίχως. 

3. Αφαιρεί τη γέφυρα από την πλευρά των ασφαλειών ή του ασφαλειοδιακόπτη. 

4. Αποσφραγίζει το μετρητή. 

5. Αφαιρεί τη γέφυρα από την πλευρά του μετρητή. 

6. Σφραγίζει το μετρητή τοποθετώντας νέες σφραγίδες. 

7. Ενημερώνει την καρτέλα του μετρητού και αν δεν υπάρχει, τοποθετεί μια καινούργια. 
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8. Σφραγίζει το κουτί τοποθετώντας νέα σφραγίδα. 

9. Μετά την πραγματοποίηση της διακοπής αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητού εις 

εμφανές σημείο το ειδικό δελτάριο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ». 

10. Συμπληρώνει την κατάσταση διακοπών με τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή την 

ημερομηνία εκτελέσεως της διακοπής, την ένδειξη ΩΧΒ. 

11. Συμπληρώνει το Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή και το υπογράφει. 

 

Κατά την επανασύνδεση του ρεύματος ακολουθείται αντίστροφα η παραπάνω διαδικασία. 

 

 

Διακοπή ή επανασύνδεση για άλλη, πλην οφειλής, αιτία. 

 

1. Όπως η προηγούμενη παράγραφος (3.2) πλην των εργασιών 3,4,5,6. 

 

 

Συμπλήρωση του εντύπου της εντολής εκτέλεσης εργασιών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εργασιών το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να  

συμπληρώνει στο έντυπο της εντολής εκτέλεσης εργασιών, όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία.  

Συγκεκριμένα: 

 

1. Τα είδη των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

2. Την ένδειξη του μετρητή (kwh). 

3. Τον αριθμό των σφραγίδων που αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκαν (παλιά, νέα). 

4. Την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης των εργασιών. 

5. Το ονοματεπώνυμο & υπογραφή τεχνίτη. 

6. Τυχόν λοιπές παρατηρήσεις για ανωμαλίες (π.χ. καμένα καλώδια διατάξεων, σπασμένες 

βάσεις ασφαλειών, εκτοποθετημένα από τον τοίχο κιβώτια ή μετρητές κ.λ.π.) που θα 

υποπέσουν στην αντίληψή του χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του. 

7. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καταγράφονται περιπτώσεις κομμένης ή 

παραβιασμένης σφραγίδας μετρητή, ασφαλειοκιβωτίου, κιβωτίου διακλαδώσεως κ.λ.π., 

για ενημέρωση της Ε.Υ, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του 

 

  Τα παραπάνω αποτελούν αποδεικτικό εκτέλεσης εργασίας. 

 

 

 

Άρθρο 3° 

Όγκος Εργασιών 

 

1. Το ημερήσιο πλήθος των εργασιών που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ανά μέθοδο διακοπής, αναλύεται ως εξής: 

 

 

1.1. Διακοπή ή επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), λόγω 

οφειλής ή άλλης αιτίας από σημείο του δικτύου (στύλο, κουτί διακλαδώσεως link Box, 

κ.λπ), μέχρι 30% επί του συνόλου των διακοπών. 

  

1.2. Διακοπή ή επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλής ή άλλης αιτίας, με ολική 

αφαίρεση γεφυρών, τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των διακοπών. 

 

 

2. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί κατά 50% ή να μειωθεί 

μέχρι 30%, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο άσκησης του 

δικαιώματος προαίρεσης, με τους ίδιους Συμβατικούς Όρους. Η ενεργοποίηση αυτών θα 

γίνεται με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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3. Το πλήθος των εκτελούμενων διακοπών λόγω οφειλής δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερο από το 60% του συνολικού αριθμού των εντολών διακοπής λόγω οφειλής 

που επιδίδονται καθημερινά στον Ανάδοχο. 

 

4. Το πλήθος των εκτελουμένων διακοπών ή επαναφορών για άλλη πλην οφειλής αιτία 

δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το 90% του συνολικού αριθμού των 

αντίστοιχων εργασιών που επιδίδονται καθημερινά στον εργολάβο. 

 

5. Το πλήθος των εντολών ΄΄Μη Μετάβαση΄΄ δηλαδή το άθροισμα του πλήθους τόσο των 

εντολών των οποίων ο ανάδοχος δεν βρήκε τα αντίστοιχα ακίνητα, όσο και των 

εντολών στις οποίες δεν μετέβη στα αντίστοιχα ακίνητα για οποιονδήποτε λόγο, δεν 

μπορεί, (αθροιστικά) να ξεπερνά σε ποσοστό το 6% επί του συνόλου των εντολών που 

του επιδόθηκαν. 

 

6. Στην περίπτωση μείωσης του παραγόμενου όγκου των διακοπών ή των περιπτώσεων 

της προηγούμενης παραγράφου (4) κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα µειωµένης απόδοσης. 

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τµήµατος του Αντικειμένου κατά την κρίση 

του  µε δικό του  προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. Επίσης ο 

ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωµα αναστολής της εκτέλεσης τµήµατος ή 

του συνόλου των εργασιών κατά τις περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων 

καιρικών φαινοµένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται 

αποζηµίωση ο Ανάδοχος.  

8.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται   

η δυνατότητα εκτέλεσης του ημερησίου επιδιδομένου πλήθους εντολών. Στην περίπτωση 

αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων συνεργείων για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και μείωσης του 

παραγόμενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

επιβάλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Διάρκεια Σύµβασης 

 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών, από 09/12//2016 μέχρι 

08/12/2018. Η εξάντληση του Συμβατικού τιμήματος ακόμα και πριν την ημερομηνία 

λήξης αυτής οδηγεί σε λύσης της. 

 

2. Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μέχρι 50%, με άσκηση από την 

Επιχείρηση 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. 

 

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

υπαιτιότητας του Αναδόχου σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 17.   

 

 

 

Άρθρο 5ο 

Συµβατικό τίμημα 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται ως εξής: 

 

1. Για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) λόγω οφειλής από 

σημείο του δικτύου (στύλο, κουτί διακλαδώσεως link Box κ.λπ).……… ΕΥΡΩ / τεμάχιο. 

2. Για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) λόγω οφειλής από σημείο 
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του δικτύου (στύλο, κουτί διακλαδώσεως link Box κ.λπ).…….. ΕΥΡΩ / τεμάχιο. 

3. Για διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής από σημείο μέτρησης με ολική αφαίρεση 

γεφυρών……...ΕΥΡΩ / τεμάχιο. 

4. Για επανασύνδεση ηλεκτροδότησης κατόπιν διακοπής λόγω οφειλής από σημείο με 

επανατοποθέτηση γεφυρών…….. ΕΥΡΩ/τεμάχιο. 

5. Για διακοπές η επανασυνδέσεις για άλλη, πλην οφειλής, αιτία  οι τιμές καθορίζονται σε 

ποσοστό  60% των  αντιστοίχων τιμών διακοπής λόγω οφειλής από σημείο μέτρησης με 

ολική αφαίρεση γεφυρών. 

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

πιστοποιηθεί από τις υπηρεσίες της  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ,τότε ο Ανάδοχος θα αμείβεται με το 

ποσόν των 100 ευρώ. 

7. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασίας (πχ άρνηση του πελάτη να 

επιτρέψει την είσοδο, ή ενημέρωση ότι θα πληρωθεί την εργασία και πληρώσει  εντός 

δύο (2) ημερών, ελλείψει πρόσβασης στο μετρητή  και εφόσον δεν είναι δυνατή η 

διακοπή από  ασφαλές σημείο κλπ) ή η εργασία έχει ήδη εκτελεστεί, η αμοιβή ορίζεται 

ίση με το 30% της αμοιβής για διακοπή από σημείο μέτρησης με ολική αφαίρεση 

γεφυρών. 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε: ………………… ΕΥΡΩ. 

 

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 παραπάνω. 

Συμφωνείται ρητά, ότι 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. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται 

απαραίτητες  ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται 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 στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Οικονομική Διαχείριση της 

Περιοχής) όλων των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι ακριβή και 

πλήρη. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο αναλογών Φ.Π.Α., που θα βαρύνει 

τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και οι 

πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας 

εργασιών του Αναδόχου. 

 Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους 

όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.  

2) Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  

3) Φορολογική Ενημερότητα.  

4) Ασφαλιστική Ενημερότητα.  
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5) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου  με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν για την 

περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

6) Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου για την 

περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

7) Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 

αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο  

8) Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς 

του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2.  Όλες οι πληρωμές, οι  σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς 

τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε 

τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 

3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 

Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή καθυστέρηση πληρωμής των 

συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην §1 του παρόντος άρθρου. 

 

4.  Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας 

Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα.  

 

5. 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.). 

 

6. 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 Ι.Κ.Α. ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση 

με το προσωπικό του.  

  

7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε σχέση με τις 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 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εξαιτίας 

της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 

8. Η  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του 

Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου 

εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των 

Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

 

9. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα 

αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο 

Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός 

θα πραγματοποιηθεί μόνο, εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης 

κατά τρόπο που ικανοποιεί τη ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ. Για το σκοπό αυτό η  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να 

στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για 

την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 

 

10.  Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών 

κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 

συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 
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Άρθρο 7ο 

Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της εργασίας ασκείται από 

Εντεταλμένο Εκπρόσωπο, ο οποίος θα καλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ενώ ο 

Διευθυντής της Περιοχής θα καλείται Προϊστάμενη Υπηρεσία. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊστάμενης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση 

των όρων της Σύμβασης.  

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Eκπρoσώπηση Αναδόχου  

Επιβλέπων Mηχανικός 

 

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

της Σύµβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου». Ο 

Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, πρέπει να διαθέτει άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλµατος διπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή αντίστοιχης 

αναγνωρισµένης ως ισότιµης ειδικότητας και να είναι µέλος του ΤΕΕ. 

 

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

τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 

εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισµού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη 

λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται 

στο Νόµο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 της 

Ε.Ε. 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 Εταιρείας ή και σε 

τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων, της παρούσας Σύµβασης, την ευθύνη θα 

έχει ο Ανάδοχος και ο «Επιβλέπων Μηχανικός» του. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι 

πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις 

σχέσεις του µε την Εταιρεία και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά 

µε την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 

 

3. 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. 

 

4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού του αναφέροντας και τους λόγους της αιτούµενης αντικατάστασης, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούνται να συµµορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Εταιρείας µέσα 

σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα 

εργάσιμες ημέρες. 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. 

 

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

την επίβλεψη της εργασίας, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Ρητά 

καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και εις 

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

υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται εξαιτίας του 

σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 
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6. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του «Επιβλέποντα 

Μηχανικού» του Αναδόχου µε κατάθεση στη Προϊστάµενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης 

δήλωσης, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα IV 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». 

 

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις αρµοδιότητες, 

ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός» ο 

οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύµβασης µε κοινή δήλωση του Αναδόχου και 

του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου παράρτημα 

V. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για τον ορισµό του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 

 

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

υπόκειται επίσης στην έγκριση της Εταιρείας όπως και ο «Επιβλέπων Μηχανικός του 

Αναδόχου». Ο «Αναπληρωτής» αναλαµβάνει µόνο στο χρονικό διάστηµα που κωλύεται 

ή απουσιάζει ο «Επιβλέπων Μηχανικός» υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται 

έγκαιρα η Εταιρεία µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» του. 

Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του «Αναπληρωτή», ότι αναλαµβάνει τις 

ευθύνες του «Επιβλέποντα Μηχανικού» όπως προβλέπονται στη Σύµβαση. Αν ο 

Ανάδοχος του Έργου είναι Ατοµική Εταιρεία, µπορεί «Επιβλέπων Μηχανικός» ή 

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

παραπάνω.  

 

 

 

Άρθρο 9ο 

Προσωπικό του Αναδόχου και Διασφάλιση τήρησης εργατικής και 

ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα 

προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά και ποιοτικά επαρκές. 

Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 

κάτοχοι αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ειδικότητας ΣΤ Εναερίων και Υπογείων 

Δικτύων ενώ το προσωπικό που θα εκτελεί διακοπές από στύλο, εκτός από τις άδειες, 

θα πρέπει να έχει εμπειρία εναερίτη που θα αποδεικνύεται από βιογραφικό σημείωμα 

που θα συνοδεύει σχετική βεβαίωση του Αναδόχου. Η βεβαίωση αυτή του Αναδόχου με 

το συνημμένο βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλεται στο ΦΑΚΕΛΟ  Β΄ της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 παρ.3.3 των Όρων της Διακήρυξης, κατά το 

στάδιο υποβολής των προσφορών.  

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει την Εταιρεία για λάθη και παραλείψεις 

που θα εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα και απαιτήσεις των 

καταναλωτών σε βάρος της Εταιρείας. 

 

3. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε 

αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση του έργου είτε από τον Ανάδοχο 

είτε από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα 

συμβεί κατά την εκτέλεση του σαν έργου είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό 

που θα απασχολεί, συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 

οδύνης χρηματικής αποζημίωσης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόνον τον 

Ανάδοχο. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους 

Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και για το απασχολούμενο 

προσωπικό από αυτόν, καθώς επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων 
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της κείμενης νομοθεσίας περί ασφαλίσεως προσωπικού. 

 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του  ΔΕΔΔΗΕ, 

για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως 

προς απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης. 

 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την καταβολή στο προσωπικό των νόμιμων αποδοχών, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 

οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νόμιμου 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: 

 

1. 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 

 

2. 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 που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του 

προσωπικού του, 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, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

 

8. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 

προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, υποσχόμενος και 

εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους. 

 

9. Ο  ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 

στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου 

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. 

 

10. Το προσωπικό του Αναδόχου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση των 

εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ΄όλη την παραμονή του εντός των 

εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) 

με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου 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 ΙΙ. 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, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει 

στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο 

του  ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω 

προσωπικό του ή 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 
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να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του  που θα αντικαθιστά 

τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου θα απασχολείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 

της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη ταυτότητα. 

Κατά την επίσκεψη στο ακίνητο του πελάτη, το προσωπικό των συνεργείων του 

εργολάβου 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 εταιρείας. 

Το προσωπικό των εργολάβων οφείλει 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. 

Το Προσωπικό των εργολάβων 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 μη συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε 

αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε 

να αναφέρει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα ή 

παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια 

υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

11. Ο Ανάδοχος 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. 

 

12. 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, 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, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο 

εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό 

σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδια για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο του  ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν  όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου 

θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι 

εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 

 

13. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων 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 δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε 

χρόνο εκτέλεσης, με την παρούσα σύμβαση, του συμφωνημένου «Έργου», σε καμία περίπτωση δεν 

λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Άρθρο 10ο 

Ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός 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 εγκαταστάσεις ΔΕΗ  που 

δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας 

των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λπ. 

 

2.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει 

εντός 48 ωρών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να προχωρήσει στην άμεση 

τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 
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Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζηµιές που προκλήθηκαν σε πελάτη 

από κακότεχνη εργασία, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται 

εντός 15 ηµερών να τις τακτοποιήσει και να προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 

 

3. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζηµιών ή ο ζημιωθείς 

εγείρει αγωγή κατά του  ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα 

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

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

Νοµικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ,  επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 

 

4. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων Μηχανικός του οφείλουν να συµµορφώνονται πλήρως µε 

τη ισχύουσα Νοµοθεσία και αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα 

τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας για εργασία υπό τάση στη Χαμηλή Τάση (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, σύμφωνος με τα τελευταία ισχύοντα πρότυπα για 

εργασία υπό τάση στη Χαμηλή Τάση, εφόδια κλπ) καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του 

προσωπικού τους ώστε η εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 

 

5. 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. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να διαχειρίζεται µε ιδιαίτερη επιμέλεια και σύμφωνα με την ΟΔ 10 τις 

σφραγίδες που θα παραλαμβάνει από τη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. Μαζί µε την πιστοποίηση θα 

υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αναλυτική κατάσταση τοποθέτησης 

σφραγίδων η οποία θα πρέπει να συµφωνεί µε τον αριθµό των αντίστοιχων εργασιών 

που περιέχονται στη συγκεκριµένη πιστοποίηση. Με τη λήξη της παρούσας σύµβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει τις περίσσειες σφραγίδες. Σε περίπτωση µη 

επιστροφής αυτών, θα επιβαρύνεται µε 100€ ανά τεμάχιο σφραγίδας.  

 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων 

που έρχονται στην κατοχή του και ειδικότερα στοιχείων (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, 

στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ, κατά την εκτέλεση εργασιών στην 

παροχή τους.  

 

 

Άρθρο 11ο 

Ποινικές Ρήτρες 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για 

λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του, όπως: 

 

1. Το πλήθος των εκτελούµενων διακοπών λόγω οφειλής  ανά ημέρα, σύμφωνα με το 

Άρθρο 3 §3, θα είναι κατ΄ελάχιστο ίσο με το 60% του πλήθους που του επιδίδονται 

ανά ηµέρα. Για κάθε µη εκτελεσθείσα αποκοπή, κάτω από το σχετικό όριο, θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης ίση με τη τιµή µονάδος της αντίστοιχης 

μη εκτελεσθείσας αποκοπής. 

 

2. Το πλήθος των εκτελουμένων εργασιών λόγω άλλης, εκτός οφειλής, αιτίας ανά ημέρα 

σύμφωνα με το Άρθρο 3§4 θα είναι κατ΄ελάχιστο ίσο με το 90% του αντίστοιχου 

πλήθους που του επιδίδονται ανά ημέρα. Για κάθε μη εκτελεσθείσα εργασία κάτω από 

το ως άνω όριο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με την τιμή μονάδος της αντίστοιχης 

μη εκτελεσθείσας εργασίας. 

 

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού Μη Μετάβασης για διακοπές λόγω οφειλής, 

σύμφωνα με το Άρθρο 3 §5, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε μία εντολή 
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αποκοπής άνω του ποσοστού 6%, ίση με τη τιμή μονάδας αποκοπής. 

 

4. Οι επανασυνδέσεις, άρθρο 1 παραγ. 1.1, 1.2, 1.3, θα εκτελούνται σε ποσοστό 100%. 

Για κάθε επανασύνδεση που δεν πραγματοποιείται θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 

το διπλάσιο της αντίστοιχης τιμής.   

 

5. Σε περίπτωση μη κανονικής σφράγισης µετρητικών διατάξεων η αντίστοιχη εργασία δεν 

αποζημιώνεται και θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την τιµή µονάδας της αντίστοιχης 

εργασίας. Συστηματική εμφάνιση της παράλειψης αυτής αποτελεί λόγο καταγγελίας της 

σύμβασης. 

 

6.  Σε περίπτωση διακοπής σε λάθος πελάτη, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 

διπλάσιο (2x) της τιµής µονάδας της αντίστοιχης εργασίας, ενώ ο Ανάδοχος θα είναι 

υπόλογος έναντι οποιασδήποτε απαίτησης αυτού. 

 

7. Σε περίπτωση πλημμελούς συμπλήρωσης του εντύπου της εντολής εκτέλεσης 

εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας της 

αντίστοιχης εργασίας. 

 

8.  Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το εικοσαπλάσιο 

(20x) της τιμής μονάδας της αντίστοιχης εργασίας. 

 

9.  Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από την Ε.Υ, θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίσης µε το ποσό των 50,00 €. 

 

10.  Σε περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίσης µε το 

ποσό των 200,00. 

 

11. Για τυχόν συναλλαγή του Αναδόχου με πελάτη έξω από τα πλαίσια της εν λόγω 

σύμβασης θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1000 € με δυνατότητα καταγγελίας της 

σύμβασης (Άρθρο 17) και άμεσης απομάκρυνσης του Αναδόχου από το έργο. 

 

 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του 

Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται 

από την ίδια ή την αµέσως επόµενη µηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, 

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.  

 

Ανεξάρτητα  και πέραν από τα δικαιώματα της επιχείρησης που προκύπτουν από τους 

γενικούς όρους, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην 

επιχείρηση ποινικές ρήτρες για λογούς που οφείλονται στη μη τήρηση των όρων της 

σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. Οι ποινικές ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις 

επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (βλ. απόφαση 96/2010 του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της ΔΕΗ). 

Ολες οι ποινικές ρήτρες είναι ανέκλητες.   

 

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. 
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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 την Εταιρεία, 

η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά 

της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία 

μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 

3.  Κατ΄εξαίρεση ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από 

τη παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 

προηγούμενη συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 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 της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 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 την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

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 τη 

πληρωμή οιουδήποτε ποσού και 

δ)  κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρίας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στην 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ.      

 

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

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα.  
 

 

 

 

Άρθρο 13ο 

Φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 

«ΔΕΔΔΗΕ») παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές κτλ 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 14ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

  

1.  Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. 

........................., συνολικού ποσού ..........…€, η οποία αντιστοιχεί στο 5% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 

όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. Θα 

πρέπει να είναι 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 
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κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Ο 

Διαγωνιζόμενος, εκτός των άλλων εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 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 της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 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 της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 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 της  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 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, η  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα και επιπλέον ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση. 

 

 

Άρθρο 15ο 

Ασφαλίσεις 

 

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, ενόψει της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. 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. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Αναδόχου, 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. 

 

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 IIΙ της παρούσας σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων».   

4. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις 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 του 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 

 

 

Άρθρο 16o 

Ειδικοί όροι 

 

1. 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 
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ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώµατά του από τα 

Άρθρα 325 - 329 και 1106 του Α. Κ. 

 

2. Oι σφραγίδες σφράγισης των μετρητών θα χορηγούνται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με «Δελτίο 

Υπευθύνου Σφραγίδων» στον υπεύθυνο του συνεργείου του Αναδόχου και θα 

τοποθετούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και γενικά θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την 

οδηγία ΟΔ Νο 60. 

 

3. Εφ’ όσον ο καταναλωτής επιδείξει στον τεχνίτη - κόφτη, εξοφλημένο τον τελευταίο 

λογαριασμό, η παροχή δε θα διακόπτεται λόγω οφειλής και θα σημειώνεται επί της 

εντολής διακοπής η παρατήρηση «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» όπως και η ημερομηνία εξόφλησης την 

οποία φέρει η απόδειξη. 

 

4. Στις περιπτώσεις μη διακοπής ν΄αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι μη 

πραγματοποιήσεως της διακοπής ή επανασύνδεσης  στην κατάσταση διακοπών. 

 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει καθημερινά στο ΔΕΔΔΗΕ το σύνολο των 

εντολών που του επιδόθηκε μη έχοντας σημειώσει τις ενέργειες που έκανε ανά εντολή. 

 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη ατόμων με σοβαρά 

προβλήματα υγείας ή μηχανική υποστήριξη καθώς επίσης και εγκαταστάσεις με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλινικές, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι, κλπ) θα ερωτάται η 

Περιοχή, για τον τρόπο που θα ενεργήσει στις περιπτώσεις αυτές. 

 

7. Οι Οδηγίες Διανομής, ΟΔ Νο 45 (Τυποποίηση μετρητικών Διατάξεων), ΟΔ Νο 60 

(Σφράγισης μετρητικών διατάξεων), ΟΔ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις Διανομής), οι οποίες αποτελούν επίσημες 

εκδόσεις της ΔΕΔΔΗΕ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση, είναι αναπόσπαστα μέρη της 

Σύμβασης όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών, 

ανεξάρτητα του ότι δεν υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως έγινε για τα 

υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του 

περιεχομένου τους. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 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 ή ολικώς 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. 

 

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

συναλλαγής με τον καταναλωτή, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και 

ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. 

 

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….». 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

 

1.  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.  

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. 

 

Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμά 

του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό από τη  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ περιορίζεται 

μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρούμενα στοιχεία.  

 

2.  Διαφωνίες 

 

 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια  ισχύος της Σύμβασης, 

θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας». 

 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά 

τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

- Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 

- Έκθεση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία βασίζεται η   διαφωνία. 

- Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. 

- Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
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Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία 

έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή 

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

μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 

Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του 

έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ σχετικά με την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του έργου. 

Διευκρινίζεται ότι η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών με αίτηση 

προς την Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο προκειμένου αυτός 

να προσφύγει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Δωσιδικία 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύπτει από τη παρούσα σύμβαση 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 09/12/2016 (ημερομηνία έναρξης των εργασιών). 

 

 

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 ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

 


