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Στη ΑΡΤΑ σήμερα ..........2016, τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που θα αποκαλείται 

στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, 
Τ.Κ. 117043, με ΑΦΜ 094532827  και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον Δ/ντή 
της Περιοχής Άρτας Χαραλάμπη Φώτη και αφ' ετέρου ο ..................... που θα αποκαλείται στο εξής 
Ανάδοχος και έχει έδρα ................... με ΑΦΜ ................. Δ.Ο.Υ. ............ και εκπροσωπείται νόμιμα 
σ' αυτή την περίπτωση από τον ίδιο, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους 
που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1.1 Η Επιχείρηση αναθέτει, με την παρούσα σύμβαση στον Ανάδοχο και ο τελευταίας αναλαμβάνει 

λόγω ειδικών γνώσεων την εκτέλεση του προαναφερομένου Έργου στην περιοχή ευθύνης  Άρτας 

και το οποίο συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Οπτική επιθεώρηση όλων των γραμμών Μ & ΧΤ και Υ/Σ. 

2.  «Συμπλήρωση του εντύπου Προγραμματισμός και Απολογισμός Συντήρησης Δικτύου» 
(αντίστοιχο πεδίο). 

3. Συμπλήρωση της αντίστοιχης στήλης του εντύπου «Συγκεντρωτικός πίνακας 
προγραμματισμού – Απολογισμού. Συντήρησης εγκαταστάσεων Διανομής» (αντίστοιχο 
πεδίο).  

4. Συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων «Δελτίο Επιθεώρησης και συντήρησης 

εγκαταστάσεων Διανομής»,  

5. Σχετική σήμανση στο λειτουργικό της γραμμής για τα τμήματα που επιθεωρήθηκαν.  
(πράσινο χρώμα για κλαδέματα – κόκκινο για παρατηρήσεις στοιχείων δικτύου) 

6. Αρχειοθέτηση των Δελτίων Επιθεώρησης ανά γραμμή και Υ/Σ. 

7. Συγκεντρωτική κατάσταση με τις παρατηρήσεις ανά γραμμή και με αναφορά στον αύξοντα 
αριθμό του Δελτίου Επιθεώρησης. 

Όλα τα παραπάνω έντυπα περιλαμβάνονται στην οδηγία Διανομής Νο 9. ΔΕΔ/ΤΤΕ Ε-1. 

1.2 Η εκτέλεση του Έργου εκ μέρους του Ανάδοχου (πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια 
υπηρεσιακή μονάδα), θα γίνεται προσωπικά, είτε σε συνεργασία με έμπειρο ηλεκτροτεχνικό 
κάτοχο άδειας ΣΤ εναέριων δικτύων. 

Η αποδοχή ή μη του ηλεκτροτεχνικού θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και εις ολόκληρο 
για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του έργου καθώς και για τις πράξεις και παραλήψεις του 

τεχνικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά άμεσα κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξ’ 

αιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Συμβατικό Τίμημα 
 

1. Το συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 1 του 

παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ...................€ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  και δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 3 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται με βάση μηνιαίες πιστοποιήσεις, οι οποίες θα 
προσδιορίζουν το ποσοστό της παροχής υπηρεσίας που έχει εκτελεστεί από τον Ανάδοχο κατά τον 

αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος της παροχής υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 4 
Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές Ρήτρες 

1. Προθεσμίες πέρατος της παροχής υπηρεσίας.  

Η εκτέλεση και αποπεράτωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σε 5 μήνες από την ημερομηνία 
ισχύος της Σύμβασης. 

2. Ποινικές ρήτρες 
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2.1. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ποινική ρήτρα 
..............€ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (αναγράφεται ένα ποσό σε ευρώ που θα είναι ίσο περίπου με το 
15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από την διαίρεση του 
συμβατικού τιμήματος με τη συνολική προθεσμία πέρατος). 

2.2. Το συνολικό ύψος της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού 
τιμήματος. 

2.3. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείται από 

την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή της, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ασφάλιση 
1. Ο Ανάδοχος, πέρα από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με 
ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του 

δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: α) Ασφάλιση του προσωπικού του (ΙΚΑ κλπ), β) των οχημάτων 
του και γ) ασφάλιση των επιβαινόντων στα οχήματά του. 

2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο Τεύχος «Ασφαλίσεις». 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ευθύνη Κοινοπραξίας 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση 

των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην κοινοπραξία 
όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το κοινοπρακτικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

1. Η διοίκηση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών 
ασκούνται από τον Δ/ντή Περιοχής Άρτας μέσω του κ. Λέτσου Ευάγγελου που θα αποκαλείται στο 
εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 

ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον 
Ανάδοχο. 

Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου που θα 
αποκαλείται στο εξής Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της 
Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των εργασιών και σε όλους τους χώρους που 
εκτελούνται τμήματα της παροχής υπηρεσίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την 

απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 

3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση 
της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εκχώρηση 

1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η 
εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε απαίτησης 
ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από την Σύμβαση ή 
σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

2. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της 
εκχώρησης.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

Μηχανήματα, Εργαλεία και Υλικά 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με τις δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, και 
λειτουργία οποιονδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για 
την εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας. 

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών, τη λειτουργία των 
Εγκαταστάσεων και του Προσωπικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ευθύνες του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

 Για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας, 

 Για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος, που προκύπτει από την εκτέλεση 
των εργασιών, 

 Έναντι τρίτων, έναντι του Προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού 
του Προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι 
σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και αυτών που δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας και όχι περισσότερο 

από (5) ημέρες τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των 
ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του. 

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Προσωπικό της Επιχείρησης, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι 
τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως 
και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο Προσωπικό της Επιχείρησης, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο. 

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

σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Καταγγελία της Σύμβασης 
 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες 

διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία 
την έναρξη των εργασιών ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί 
την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή εάν 
οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει 
ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και 
εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των 

εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα 
παραπάνω, να απευθύνει “Ειδική Πρόσκληση” προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα 
μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη 
περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία 
που τάσσεται από την “Ειδική Πρόσκληση”. 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής 
απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες.  

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη “Ειδική Πρόσκληση” μέσα στην 
προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον ανάδοχο, η 
οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. 

2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν 
και τα αναφερόμενα στην παρ. 5 παρόντος Άρθρου. 

Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα 
κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 
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8 του παρόντος Συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 

3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της 
Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν 
απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι 
να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 

Για την ένσταση αποφασίζει ο ο Δ/ντής Περιφέρειας ΔΠΠ-Η. 

4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από την παροχή υπηρεσίας και γίνεται εκκαθάριση της 
Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση των εργασιών, είτε να τις αναθέσει σε 

άλλο Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα 
οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο των εργασιών. 

5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της 
Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσίας 

 Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας. 

6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον 

Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το 
συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα 

με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή 
μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να 
προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
Απαιτήσεις – Διαφωνίες 

1. Απαιτήσεις 

1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 
σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το 

γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 

1.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της 
απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

1.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, 
περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα 
τηρηθέντα στοιχεία. 

2. Διαφωνίες 

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

θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, 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 : 

 Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 

 Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 

 Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. 
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 Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην διαφωνία, όπως επίσης και 

κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

2.3. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση 
της Επιχείρησης. 

2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της 
Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια. 

2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση των 
εργασιών της παροχής υπηρεσίας, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις 
εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Ισχύς της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% του συμβατικού ποσού 
ήτοι ..............€ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) και με αριθμό .............. για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση των όρων και συμφωνούντων της παρούσας σύμβασής.  

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

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το 
άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

 
Για τον Ανάδοχο  Για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

   
   
   
   

 
 

 
  

 


