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Στην Άρτα  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 καλούμενη «ΔΕΔΔΗΕ ή Εταιρεία») που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 και 
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον ……..  Διευθυντή 

Περιοχής Άρτας  και ……………………………………………… που θα καλείται 
εφεξής «Ανάδοχος»,  που έχει έδρα –

………………………………………………………., και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ 
αυτή τη περίπτωση από τ… ………………………………, συμφωνούνται και 

συνομολογούνται τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη 
συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται 

να αναιρεθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΣΣύύύμμμβββααασσσηηη   ΠΠΠαααρρροοοχχχήήήςςς   ΥΥΥπππηηηρρρεεεσσσιιιώώώννν   
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        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
 



2 

 

 
 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  11ΟΟ  

            ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ΣΣύύμμββαασσηηςς 

 
 

 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της υποχρέωσής της που απορρέει από τις 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Νόμος 1568/85, Π.Δ. 17/96,  Π.Δ. 
95/99) όπως αυτή ισχύει για τη λήψη μέτρων για την Υγιεινή και 

Ασφάλεια των Εργαζόμενων κατά την εργασία, αναθέτει στον Ανάδοχο και 
αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας που συνίσταται 

στη: ‘’Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλαίσιο του 
Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση με την εργασία  των εργαζομένων 

της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΕΔΡΑΣ ΠΕΡ. ΑΡΤΑΣ. 
 

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  22ΟΟ      

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  εεξξεεττάάσσεεωωνν  --  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  
 

 

1. Οι Ιατροί Εργασίας ή οι Ιατροί που ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού 
Εργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. παραπέμπουν τους εργαζόμενους σε 

ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, Οι εξετάσεις, θα 

συνταγογραφούνται στο ειδικό τριπλότυπο παραπεμπτικό της 
ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε. για τον Προληπτικό Έλεγχο Υγείας από τον Ιατρό 

Εργασίας.  
 

2. Για τη διενέργεια των εξετάσεων από τον Ανάδοχο απαιτείται η 
προσκόμιση των δύο πρώτων αποκομμάτων (λευκό και κόκκινο) 

από το τριπλότυπο παραπεμπτικό της ΔΥΑΕ/ΔΕΗ Α.Ε. για τον 
Προληπτικό έλεγχο Υγείας. 

 
 

3. Η διεξαγωγή των εξετάσεων του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε 
σχέση με τον εργασιακό χώρο και την απασχόληση των 

εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνεται προγραμματισμένα 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπηρεσιακού 

Κλιμακίου της Επιχείρησης . 

 
4. Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα θα παραδίδει στον αρμόδιο Ιατρό 

Εργασίας της ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία 
πραγματοποίησης του ιατρικού ελέγχου: 

 
 

α. Μηνιαία συνοπτική κατάσταση για κάθε Τομέα/Υπηρεσιακή 
Μονάδα χωριστά, με τους εργαζόμενους που έχουν ολοκληρώσει 

τον ιατρικό και εργαστηριακό  έλεγχο και παρακολουθούνται από 
το συγκεκριμένο Ιατρό Εργασίας.  Στη κατάσταση αυτή, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
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 Το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο αριθμός μητρώου, η 

κατηγορία/ειδικότητα και ο Τομέα/Υπηρεσιακή Μονάδα της 
οργανικής υπαγωγής των εργαζομένων. 

 Το συνολικό κόστος των εξετάσεων για κάθε εργαζόμενο 
χωριστά,  καθώς και το συνολικό κόστος που προκύπτει για 

κάθε Τομέα/Υπηρεσιακή Μονάδα.     
 

β. Τα κόκκινα αποκόμματα από τα τριπλότυπα παραπεμπτικά των 

εξετάσεων του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας, θεωρημένα από τον 
Ανάδοχο, με την ένδειξη ότι εκτελέστηκαν οι εξετάσεις. Τα λευκά 

αποκόμματα κρατούνται από τον Ανάδοχο ως αποδεικτικό 
στοιχείο των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων. 

 
γ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαζομένων σε κλειστούς 

φακέλους. 
  

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  33ΟΟ      

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑΣΣ  ––  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΜΜΑΑ  ––  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ  
 

1. Οι τιμές κόστους της κάθε εξέτασης καθορίζονται με βάση την 
οικονομική προσφορά του μειοδότη Ανάδοχου.  

 
2.  Το συνολικό Συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των  ………… €.   
 

3. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή του 
Ανάδοχου αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού 

που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. 

 
Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του 

τιμήματος και δηλώνει ότι συμφώνησε σε αυτή μετά από ακριβή 
προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του 

κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να 
παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  παραιτείται δε 

ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος, να αξιώσει 
μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των 

περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, 
αναλαμβάνων το συγκεκριμένο κίνδυνο.  

 
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για τη συμβατικά 

καθοριζόμενη εργασία, Εργαστήριο στελεχωμένο με το κατά νόμο 
απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό και 

τεχνικώς εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό και 
δηλώνει ότι έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια η οποία θα μπορούσε 

ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει το 

συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα 
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να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή της πέραν από το 
συμφωνηθέν αντάλλαγμα. 

 
5. Η πληρωμή του Αναδόχου  θα γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μια φορά 

το μήνα, μετά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και μετά τη 
βεβαίωση της Καλής Εκτέλεσης από τους Εκπροσώπους της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, και την 
υποβολή στην Περιοχή ΑΡΤΑΣ των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 

 Νόμιμο παραστατικό του Κ.Β.Σ. επ’ ονόματι της ‘’ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.’’.  
 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (στην 

περίπτωση που απαιτείτε) , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που 
απαιτείται από το Νόμο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια 

όργανα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.    
 

Οι τιμές μονάδος θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και αν υπάρχει 
απόκλιση έως και 50% ακόμα του αριθμού των μισθωτών που θα 

προσέλθουν για εξέταση, εφόσον η προσέλευση τους δεν είναι 
υποχρεωτική. 

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  44ΟΟ      

ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης είναι διαρκείας πέντε (5) μηνών,  η 
οποία αρχίζει από ……………………… και λήγει στις ………………….. εκτός εάν 

παύσουν νωρίτερα να υφίστανται οι ανάγκες της Μονάδας της 
Επιχείρησης. 

Η Επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του ανάδοχου και πριν από την 

παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη 
τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 

 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  55ΟΟ      

ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΡΡΑΑΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ--ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ    

  
Υποχρεωτικά ο μειοδότης Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί όλες 

τις εξετάσεις αυθημερόν για κάθε εργαζόμενο, την ημέρα που αυτός θα 
ορίσει. 

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  66ΟΟ      

ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΥΥ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ  
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία του έγκαιρα και 
στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης.   
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Ευθύνεται επίσης για τα λάθη και τις παραλήψεις που θα 
συνεπάγονται αύξηση του φόρτου εργασίας των Ταμείων της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.    
2. Εάν ο ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και 

συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων 
σαν εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

για κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από 
το λόγο αυτό.  Για κάθε τέτοια παράβαση, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα έχει 

επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη 

ανακοίνωσή της προς τον ανάδοχο, η οποία θα παράγει 
αποτελέσματα μετά την πάροδο 30 ημερών από την επίδοσή της σ’ 

αυτόν.      

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  77ΟΟ      

ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με 

οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό, είτε νομικό κατά την εκτέλεση 

των ως άνω υποχρεώσεων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 
    ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  88ΟΟ      

ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ––  ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΕΕΠΠΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  

  

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της Καλής Εκτέλεσης της 
εργασίας ασκείται από τον Επικεφαλής της Υπηρεσιακής Μονάδας της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της οποίας το προσωπικό εξετάσθηκε στο πλαίσιο του 
Προληπτικού Ελέγχου Υγείας ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν 

εκπρόσωπο και τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίοι θα 
καλούνται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας και γενικά η 

προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 

 
  ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  99ΟΟ      

ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 

Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο 

οποίος βαρύνει τη  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, 
κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. 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.                        

                            

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  1100ΟΟ 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  
 

Για την καλή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών 
της παρούσας Σύμβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε 

αξίωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατ’ αυτού από την τυχόν  παράβαση  των  
υποχρεώσεών του ο  εργολάβος  κατέθεσε  στη  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την  υπ’  
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αριθ. …………………..………….. εγγυητική επιστολή …………………….…….  αξίας 
……………………………………€, η οποία αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος. 
 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως στην εκδότρια 
τράπεζα μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και μετά την εκπλήρωση 

όλων των υποχρεώσεων του Ανάδοχου από την παρούσα σύμβαση και 
εφόσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. για παράβαση των όρων της. 

 
  ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  1111ΟΟ      

ΔΔΩΩΣΣΙΙΔΔΙΙΚΚΙΙΑΑ  
 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δημιουργείται από την 

παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια ΑΡΤΑΣ. 

  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ  1122ΟΟ      

ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗΣΣ  
 

Ρητά συνομολογείται ότι ο Εργολάβος δεν έχει τη δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής του.  
Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα 

πιθανά δικαιώματά του από τα άρθρα 325 – 329 Α.Κ. 

 
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την 

παρούσα σύμβαση σε δυο (2) όμοια πρωτότυπα, την ημερομηνία και στον 
τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους τα οποία υπογράφηκαν αφού 

αναγνώσθηκαν από τους συμβαλλόμενους κάθε ένας από τους οποίους 
έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο. 
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