
1

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
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EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
Τιμολόγιο Εργασιών Αναδόχου

1.Η 1η πληρωμή μετά την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου του έργου και η 2η

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή του έργου, αποτελεί τη συνολική

αμοιβή του Αναδόχου  βάσει της προσφοράς του με την οποία του

κατακυρώθηκε το έργο.

2. Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου  περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή

του προσωπικού του εργολάβου, οι εισφορές καθώς επίσης και το εργολαβικό

κέρδος.

3.  Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ,  εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του

συμφωνηθέντος ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό

αυτό, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει

σχέση με τις συμβατικές εργασίες, βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 2
Πληρωμή Αναδόχου

1.Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Συμφωνητικού.

2.Πριν από κάθε πληρωμή συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του

ΔΕΔΔΗΕ συγκεντρωτικός λογαριασμός και πιστοποίηση εργασιών για τις ίδιες

αυτές εργασίες.



4

ΑΡΘΡΟ 3
Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ

H εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ στη σύμβαση αυτή διενεργείται ως εξής:

1. Τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Νομικών

Υπηρεσιών, Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ:11743, Αθήνα, διά του

Νομικού Συμβούλου αυτής, ο οποίος υπογράφει τη Σύμβαση αυτή. Η

Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΔΕΔΔΗΕ να

εκχωρήσει μερικές από τις αρμοδιότητές της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

2. Τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο Τομέας

Ρυθμιστικών Θεμάτων και Συμβάσεων.

Βασικό όργανο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στη σύμβαση αυτή είναι το

κάτωθι στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, που ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες του

Αναδόχου: Αντώνης Χρυσώτης, Βοηθός Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών

Υπηρεσιών στο ΔΕΔΔΗΕ και αναπληρωτής του σε περίπτωση ασθένειας,

άδειας: Χρυσούλα Πρωτόπαπα, Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων και

Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 4
Εκπροσώπηση του Εργολάβου

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση

(ΔΕΔΔΗΕ)  τον κύριο εκπρόσωπό του,  ο οποίος θα είναι νόμιμα

εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την

εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση

όλων των διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.

ΑΡΘΡΟ 5
Προσωπικό Αναδόχου
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 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος  για την εκτέλεση της Παροχής

Υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές,

ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, τους σχετικούς Κανονισμούς, και

την παρούσα διακήρυξη ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση

της Παροχής Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6
Όροι διακοπής εργασιών

Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις

περιπτώσεις ανωτέρας βίας, γεγονός για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως το

ταχύτερο δυνατό το αντισυμβαλλόμενο μέρος.
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ..............................................................

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ..............................................................

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

...............................................…………………...........................................

Τμήμα έργου υπό

παραλαβή:……………………………………………………………………………

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Χρονική περίοδος εκτέλεσης τμήματος έργου : Από

..........................Μέχρι………....................

Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την προσωρινή και οριστική παραλαβή

των εργασιών της σύμβασης αυτής,  έλεγξε το υποβληθέν παραδοτέο από

τον Ανάδοχο. Έλαβε ακόμα υπόψη της φύλλο ελλείψεων ή κακοτεχνιών κλπ.

που ενδεχομένως έχει εκδοθεί, τις ποινικές ρήτρες που έχουν επιβληθεί

καθώς και οιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στην υπόψη σύμβαση.

Μετά απ’ αυτά η Επιτροπή

αποφασίζει

ομόφωνα την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών της

σύμβασης αυτής, οι οποίες αντιστοιχούν στο τμήμα του έργου που

καθορίσθηκε παραπάνω, εκδίδει το πρωτόκολλο αυτό σύμφωνα με τη

σύμβαση και ταυτόχρονα εισηγείται

............................................................................................................................

.....................................................................................................


