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∆ιεύθυνση ∆ικτύου      
 
 
 
 

Σύµβαση: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
 
Στην Αθήνα σήµερα ……………………………………………………….. τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός 
η ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.» ή «∆Ε∆∆ΗΕ» που θα 
αποκαλείται στο εξής ∆Ε∆∆ΗΕ ή Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τον 
κ. …………………………………………………………………………………της ∆∆ βάσει της υπ’ αριθµ. 
......................... έγκρισης του ……………………………………………………………………………………… και 
αφ' ετέρου η Εταιρεία µε την επωνυµία ……………………………………………. που θα αποκαλείται 
στο εξής «Ανάδοχος» και η οποία έχει έδρα ……………………………………….και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον ……………………………………………………………, συνοµολόγησαν την Σύµβαση αυτή 
και συµφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καµία επιφύλαξη. 
 
 

 
Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύµβασης 

 
 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

• Συµφωνητικό 

• Τιµολόγιο Προσφοράς  

• Ειδικοί Όροι 

• Τεχνική Περιγραφή  

• Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς 

• Ασφαλίσεις 

• Υποδείγµατα, που περιλαµβάνει: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής των όρων περί Ασφάλειας και Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων 

• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
• Στοιχεία Αναδόχου  
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 (Όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση κατά την υπογραφή της 

Σύµβασης) 

 
2. H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει 

τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές 
στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήµατα κ.λπ. που περιλαµβάνονται 

στα παραπάνω υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του 
Αναδόχου και δε δεσµεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και 
στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. 
 

4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί 
τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών 
και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την 
υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης 
και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη 
Σύµβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού 
αποτελέσµατος, ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν 
υπόψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 
διατάξεις της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά 
στη Σύµβαση. 

 
5. Επίσης συµφωνείται  ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 

ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται 
µόνο εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

 
 
 

Άρθρο 2 
 

Αντικείµενο της Σύµβασης  
 

 
Με τη σύµβαση αυτή ο ∆Ε∆∆ΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει: 
 
Α) Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Υλικού και Λογισµικού 

Α1: Προµήθεια υλικού εξοπλισµού 
Α2: Προµήθεια λογισµικού 
Α3: Εργασίες εγκατάστασης και ρύθµισης  

 
Β) Αναβάθµιση του Κέντρου Τηλεµέτρησης 

Β1. Εγκατάσταση του βασικού λογισµικού ZFA του κέντρου τηλεµέτρησης στη νέα 
υποδοµή συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς των δεδοµένων στη νέα βάση. 

Β2. Προµήθεια, Εγκατάσταση και παραµετροποίηση νέων λειτουργικών µονάδων 
(modules) του βασικού λογισµικού ZFA του κέντρου τηλεµέτρησης.  

 
Γ) Συντήρηση του κέντρου τηλεµέτρησης ΜΤ και του δοκιµαστικού συστήµατος 
τηλεµέτρησης 
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Γ1: Συντήρηση της βασικής εφαρµογής (ZFA-F) 
Γ2: Συντήρηση όλων των επιπλέον λειτουργικών µονάδων (modules) της βασικής 

εφαρµογής 
Γ3: Συντήρηση όλου του λογισµικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του 

κέντρου τηλεµέτρησης Μ.Τ. 
 
∆) Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας του κέντρου τηλεµέτρησης ΜΤ και του 
δοκιµαστικού συστήµατος τηλεµέτρησης 

∆1: ∆ιαχείριση της βάσης δεδοµένων του κέντρου τηλεµέτρησης Μ.Τ. 
∆2: ∆ιαχείριση υπολογιστικής υποδοµής (system administration) του κέντρου 

τηλεµέτρησης Μ.Τ. 
∆3: Υποστήριξη λειτουργίας κέντρου τηλεµέτρησης 
∆4: Εκπαίδευση χρηστών. 
∆5: ∆ιαχείριση υπολογιστικής υποδοµής (system administration) του δικτύου ΤΕΑ 
 

 
 
 

Άρθρο 3 
 

Συµβατικό τίµηµα 
 

 
6. Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός)  της Παροχής Υπηρεσίας, όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Συµφωνητικού, ανέρχεται σε 
………..………………………….……………………………………….ΕΥΡΩ  (  ………………………  €). 

 
7. Το Συµβατικό Τίµηµα υπολογίστηκε ως άθροισµα των γινοµένων των τιµών µονάδας 

του "Τιµολογίου" επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο Τεύχος 
"Προµέτρηση - Προϋπολογισµός" και των κατ' αποκοπή τιµών. 

 
8. Το Συµβατικό Τίµηµα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση 

παραιτούµενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώµατα του Άρθρου 388 του Α.Κ..  
 

9. Ρητά συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να 
αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της Συµβάσεως, δηλώνει δε 
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώµατά του από τα άρθρα 325-
329, 629 και 1106 του Α.Κ. 
 

10. Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλοι οι αναλογούντες φόροι (πλην του ΦΠΑ) 
και λοιπές επιβαρύνσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του παρόντος Συµφωνητικού. 
 

 
 

Άρθρο 4 
 

Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά  
 

 
Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 
 

1. Η Επιχείρηση δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 
 



 

6 
 

2. Η ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου (Α, Β, Γ, ∆), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του 
παρόντος τεύχους, θα πιστοποιηθεί µε την έκδοση βεβαιώσεων από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία (∆∆/Τοµέας Λειτουργίας Τηλεµέτρησης).   
 

3. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 
 
3.1 Με την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων στα παραδοτέα Α και Β η Επιχείρηση θα 

καταβάλει στον Ανάδοχο το σύνολο των αντίστοιχων τιµηµάτων. 

3.2 Για τα τµήµατα Γ και ∆, οι πληρωµές θα γίνονται ανά τρίµηνο. 

 
4. Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνουν από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, όπως αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο µε την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων παραλαβής 
υλικού ή παροχής υπηρεσιών και µε την προσκόµιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 
-  Τιµολόγιο του Αναδόχου νόµιµα θεωρηµένο. 
-  Κάθε  άλλο  έγγραφο,  βεβαίωση, πιστοποιητικό κλπ. που απαιτείται από το Νόµο 

και την κείµενη Νοµοθεσία. 
 

5. Το ποσόν θα καταβληθεί µετά την 24η  ηµέρα του τρίτου µήνα από την ηµεροµηνία 
εκδόσεως του σχετικού Τιµολογίου και την υποβολή των παρακάτω απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών.  
 
α. Τιµολόγιο (και δελτίου αποστολής για τα υλικά) 
β. Βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών που αφορά το σχετικό Τιµολόγιο εγκεκριµένη 

από την αρµόδια µονάδα του ∆Ε∆∆ΗΕ (Εγκεκριµένη πιστοποίηση). 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 
δ. Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ή/και τον 
Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου.  

στ. 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 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

Αν όµως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόµιση των 
δικαιολογητικών αυτών, η υπόψη προθεσµία αρχίζει από την υποβολή των 
δικαιολογητικών αυτών. 
Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και 
οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η 
αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 
Σηµειώνεται ότι οι παράγραφοι (ε), (στ) δεν έχουν εφαρµογή στην 
περίπτωση που η πληρωµή αφορά υλικά – ανταλλακτικά. 
 

6. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται µέσω λογαριασµού µίας 
Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
 

7. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 
κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 
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της πληρωµής. Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται κάθε φορά από την ελληνική Νοµοθεσία. 

 

 
 

Άρθρο 4 
 

∆ιάρκεια – Παράταση 
 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τη συνολική προθεσµία για την 
περάτωση του συνόλου των εργασιών της παροχής υπηρεσιών που ορίζεται σε εικοσιένα 
(21) µήνες από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Σύµβασης. Η προθεσµία ολοκλήρωσης 
της Α΄ φάσης (παραδοτέα Α και Β) είναι 3 µήνες. Η Β΄ φάση (παραδοτέα Γ και ∆) ξεκινά 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης και διαρκεί 18 µήνες.  
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης 6µηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης του κέντρου τηλεµέτρησης και 6µηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών 
τεχνικής διαχείρισης και υποστήριξης λειτουργίας του κέντρου τηλεµέτρησης, όπως αυτή 
προβλέπεται στα Γ, ∆ και Ε παραδοτέα, µε τους ίδιους όρους και τιµολόγιο. Το δικαίωµα 
προαίρεσης µπορεί να ασκηθεί µέχρι το συµβατικό πέρας της σύµβασης. Το Συµβατικό 
Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) της Παροχής Υπηρεσιών, που αντιστοιχεί στην 
6µηνη παράταση συντήρησης του κέντρου τηλεµέτρησης είναι  …………………….…€, 
σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου.  
Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) της Παροχής Υπηρεσιών, που 
αντιστοιχεί στην 6µηνη παράταση τεχνικής διαχείρισης και υποστήριξης λειτουργίας του 
κέντρου τηλεµέτρησης είναι  …………………….…€, σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
 

Άρθρο 5 
 

Παράβαση Σύµβασης – Καταγγελία 
 
 

1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της 
παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογουµένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση αζηµίως γι’ αυτόν µε έγγραφη 
ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο πριν από τριάντα (30) ηµέρες. 
 

2. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ» η αναφερόµενη στο 
Άρθρο 13 της παρούσας Σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος  
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά του ∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα από την επιβολή 
της ποινικής ρήτρας. 
Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο Άρθρο 14 του 
τεύχους Ειδικών Όρων «Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων» συνιστά λόγω καταγγελίας της 
Σύµβασης. 
 

3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης να την καταγγείλει ολικά ή µερικά (ανυπαίτιος καταγγελία) µε την 
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν 
από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ηµεροµηνία καταγγελίας της, 
ενώ ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση γι’ αυτό το λόγο. 
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4. Σε περίπτωση ανυπαιτίου καταγγελίας της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να 

επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να 
καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους 
της Σύµβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που 
επιβλήθηκαν µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. 

 
 

Άρθρο  6 
 

Ευθύνες του Αναδόχου 
 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, για την 

καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων 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 Ε.Ο.Κ και το Π.∆. 305/96 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 17/96 , για την 
αποφυγή ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί 
στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της παρούσας παροχής υπηρεσιών, την ευθύνη θα έχει ο 
Ανάδοχος. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως και µε αποκλειστικές δαπάνες του και 
ευθύνη του και ενέργειές του, απροφάσιστα κάθε ζηµιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε 
βάρος της Επιχείρησης, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόµη αµέλεια 
αυτού ή των από αυτών προσληφθέντων προσώπων. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης 
από τον Ανάδοχο τέτοιας ζηµιάς εντός ευλόγου προθεσµίας, o ∆Ε∆∆ΗΕ θα δικαιούται να 
αποκαταστήσει ο ίδιος µε δαπάνη του Αναδόχου. 
 

3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή 
των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το 
απασχολούµενο σ’ αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή 
εφαρµογή των διατάξεων της κειµένης Νοµοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού. 

 
 
 

Άρθρο 7 
 

Σχέσεις συµβαλλοµένων µερών 
 

 
Συµφωνείται ρητά και από κοινού συνοµολογείται ότι η µετά της Επιχείρησης σχέση του 
αντισυµβαλλόµενου διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύµβαση και σε καµία 
περίπτωση δε συνιστά σχέση ή σύµβαση εργασίας µε την Επιχείρηση, ότι ο 
αντισυµβαλλόµενος δεν αποτελεί προσωπικό της Επιχείρησης µε οποιαδήποτε µορφή ή 
έννοια, ο δε χρόνος παροχής στην Επιχείρηση της συµφωνηµένης παροχής υπηρεσιών σε 
καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφαλίσεως στην Επιχείρηση και 
για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να ασφαλιστεί στην Επιχείρηση ή σε άλλο ασφαλιστικό 
φορέα µε επιβάρυνση της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 8 
 

Ποινική ρήτρα 
 
 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, ως συµφωνηµένη ποινική ρήτρα 

για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης της συµβατικής παράδοσης των παραδοτέων Α και Β, 
ποσό ίσο µε το 0,5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος της παροχής υπηρεσίας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από ανώτερη βία και 
υπαιτιότητα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
2. Σε περίπτωση που το κέντρο τηλεµέτρησης δεν µπορέσει να επανέλθει σε πλήρη 

παραγωγική λειτουργία στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα (4 ηµέρες), τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, ίσης µε το 2% του συνολικού 
τιµήµατος της σύµβασης. Η ποινική ρήτρα προσαυξάνεται κατά 0,5% του συνολικού 
τιµήµατος της σύµβασης για κάθε επιπλέον ηµέρα που το σύστηµα µένει εκτός 
παραγωγικής λειτουργίας.  

3. Εάν το σύστηµα δεν έχει επανέλθει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, ο ανάδοχος µετά 
από 7 ηµέρες από την στιγµή που τέθηκε εκτός παραγωγικής λειτουργίας υποχρεούται 
να επαναφέρει το σύστηµα στην αρχική του κατάσταση, πριν την προσπάθεια για 
αναβάθµιση. Για την επιστροφή στην αρχική του κατάσταση ο ανάδοχος έχει ακόµα 2 
ηµέρες περιθώριο, κατά την διάρκεια των οποίων συνεχίζουν να επιβάλλονται οι 
ποινικές ρήτρες. 

4. Στην περίπτωση που το σύστηµα εξακολουθήσει να είναι εκτός λειτουργίας για 
περισσότερο από 9 ηµέρες συνολικά (δηλαδή την δέκατη ηµέρα που το σύστηµα θα 
είναι εκτός λειτουργίας), ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον ποινικής 
ρήτρας, ίσης µε το 2% του συνολικού τιµήµατος της παροχής υπηρεσιών. Η ποινική 
ρήτρα προσαυξάνεται κατά 0,5% του συνολικού τιµήµατος της παροχής υπηρεσιών για 
κάθε επιπλέον ηµέρα που το σύστηµα µένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας. 

5. Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία 
του συστήµατος, ο ανάδοχος πρέπει να εφαρµόσει προσωρινή πλήρως λειτουργική 
λύση (work around solution) µέχρι τη µόνιµη επίλυση του προβλήµατος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 0,2% του συµβατικού τιµήµατος για κάθε 
ηµέρα που το σύστηµα παραµένει εκτός λειτουργίας (ή µειωµένης απόδοσης) πέραν 
των 72 ωρών. 

6. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών δεν δύναται να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος 

7. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (∆∆/Τοµέας 
Λειτουργίας Τηλεµέτρησης) και παρακρατούνται από την πληρωµή του Αναδόχου. 

8. Εφόσον εκκρεµεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας µε βάση 
το Άρθρο 4, η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της 
αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας µέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρµόδιο 
όργανο της Επιχείρησης. 

 
Άρθρο 9 

 
Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 
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1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φόρους  τέλη, δασµούς, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 
δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 
2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόµιµες 

διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης 
πρόσθετοι φόροι, δασµοί ή/και πρόστιµα για τη µη πιστή τήρηση των παραπάνω 
υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις αρµόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, 
εκ λάθους ή παραδροµής, χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν 
αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωµή του Αναδόχου. 

 
 

 

Άρθρο 10 
 

Ανωτέρα Βία 
 

 
1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 

έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. 
Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά µόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε 
τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας 
Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται 
περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 

2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στην Επιχείρηση αµέσως 
και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την εµφάνισή της, κάθε περίπτωση 
ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύµβαση, αλλιώς δε θα έχει 
δικαίωµα να την επικαλεστεί. 

 
 

Άρθρο 11 
 

∆ωσιδικία 
 

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την παρούσα σύµβαση, αρµόδια θα είναι τα 
πολιτικά ∆ικαστήρια Αθηνών. 

 
 
 

Άρθρο 12 
 

Μη δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων 
 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύσει ή να χορηγήσει σε άλλες υπηρεσίες, 
φορείς, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τα στοιχεία που θα προκύψουν από την εν λόγω 
εργασία, εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του λάβει την έγγραφη έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ.  
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Άρθρο 13 
 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
 
 

Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στον ∆Ε∆∆ΗΕ την Εγγυητική 
Επιστολή αριθµός ……......................................... που εξέδωσε η  
..................................................................... για το ποσό των 
................................................................, το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό 
(5%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 
 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της Επιχείρησης για εξάµηνη 
παράταση και πριν την υπογραφή της σχετικής Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Σ.Σ) θα 
κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του Συµβατικού τιµήµατος της 
παράτασης και θα ελεγχθεί η εγκυρότητα της. Αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο η 
πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, δεν θα υπογράφεται η Σ.Σ και  θα κηρυχθεί 
έκπτωτος ο Ανάδοχος από την όλη Σύµβαση, δεδοµένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της 
Σ.Σ αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. Επιπλέον, θα υποβληθεί µηνυτήρια 
αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 
 
Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωση των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, οι 
επιστολές αυτές επιστρέφονται στον εκδότη τους, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, µετά 
από την πλήρη και ολοσχερή εκ µέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των 
συµβατικών υποχρεώσεων του και µετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών. 
 
 
 

Άρθρο 14 
 

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. 

 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, το Κοινοπρακτικό ……………………… 
………………..…………………………… σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία ……………………………… 
………………………………….………. συµµετέχει στην Κοινοπραξία µε ποσοστό …………………. 
……………………….% (……%) και η Εταιρεία …………………………………………………………..…………  
συµµετέχει στην Κοινοπραξία µε ποσοστό ………………………………………….% (……%).   

 
 
 

Άρθρο 15 
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Εγγυήσεις αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 
 

 

(Θα συµπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηµατοοικονοµική, 
τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα Τρίτου. Θα περιλαµβάνεται το αντικείµενο της 
συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεσθείσες από 
αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.) 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους «Συµφωνητικό». Σε περίπτωση που 
ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση µε την παροχή 
υπηρεσιών, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 5 
και 8 του παρόντος Τεύχους «Συµφωνητικό».   
 
 
 
 

Άρθρο 16 
 

Ισχύς της Σύµβασης 
 
 

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

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
 
 
 

 


