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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 

 

Παροχή Υπηρεσίας:  

 

Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των 

βλαβών των Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και 

“Κάσος-Κάρπαθος” 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  
 
 

  

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………................ μεταξύ αφενός του Διαχειριστή 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε με τον διακριτικό τίτλο 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που θα καλείται εφεξής “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ’’, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδό 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κ. ………………………………….................... της ΔEEΔ βάσει της υπ’ αριθμ. 

....................... έγκρισης του ………………………………………………………………………………………και 

αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία .............................................................. 

που θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» η οποία εδρεύει στ……………………………… (οδός 

…………………............. αρ…………) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της 

παρούσας, από τoν κ. ………………………………………………………………………………συμφωνούνται 

και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : 

 

 

Άρθρο 1° 

 

Τεύχη της Σύμβασης 

 

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

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

 

Α. Συμφωνητικό 

Β. Τιμολόγιο 

Γ. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

Δ. Τεχνική Έκθεση του Αναδόχου 

Ε. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΣΤ. Yποδείγματα που περιλαμβάνουν: 

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ζ.  Στοιχεία Αναδόχου:  

      (Όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση κατά την υπογραφή της Σύμβασης) 
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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. 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. 

 

4. 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 την σύμβαση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναφέρεται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή», κεφάλαιο Β, 

παραγ.1, 2, 3, και 4 τα κατάλληλα μέσα, πλήρως εξοπλισμένα, και εξειδικευμένο 

προσωπικό. Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών των 

Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος”, σύμφωνα 

με το τεύχος «Τεχνική Περιγραφή», κεφάλαιο Α, παραγ.1. 

 

Όλα τα παραπάνω, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με την 

εν λόγω σύμβαση από το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό, ο Ανάδοχος τα εκμισθώνει 

δια του παρόντος στο μισθωτή ΔΕΔΔΗΕ στον τόπο των εργασιών, ο οποίος τα κρίνει επίσης 

κατάλληλα για τις εργασίες της αποκατάστασης βλαβών των Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις 

διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος”. 

 

Η συνολική διάρκεια μίσθωσης εκτιμάται στις δεκαπέντε (15) ημέρες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις ημέρες εργασίας επί τόπου, τις ημέρες μετακίνησης προς και από τον 

τόπο εργασίας και τις πιθανολογούμενες σταλίες. Εξυπακούεται ότι η απαιτούμενη χρονική 

διάρκεια μίσθωσης για την αποκατάσταση της βλάβης του Υ/Β καλωδίου κυμαίνεται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις επί τόπου συνθήκες εργασίας (κατάσταση βυθού, 

κατάσταση καλωδίων κλπ) και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών ή 

να εγείρει άλλες απαιτήσεις σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών και διακοπής της 

μίσθωσης σε ενωρίτερο χρόνο. 
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Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των θέσεων και των τοπικών συνθηκών 

εργασίας, των τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων και των καιρικών συνθηκών της περιοχής 

καθώς και των τεχνικών απαιτήσεων της Παροχής Υπηρεσίας. 

Κατά συνέπεια εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού του και ουδεμία αξίωση για 

αποζημίωση ή πρόσθετη αμοιβή θα δικαιούται για τις παραπάνω αιτίες, περιλαμβανομένων 

ενδεικτικώς την περίπτωση των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, δοθέντος 

ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως 

ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  

Εγγυάται επίσης ότι διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει όλα τα προσόντα και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις εν γένει κείμενες διατάξεις 

ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της παροχής υπηρεσίας.   

 

 

Άρθρο 3° 

 

Συμβατικό τίμημα  

 

1. Το τίμημα για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας «Μίσθωση προσωπικού, 

πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των βλαβών των Υ/Β 

καλωδίων ΜΤ στις διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος»", 
όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 

………………………………………… €: 

 

2. 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 . 

 

3.  Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος "Προμέτρηση - Προϋπολογισμός" έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ' ουδένα τρόπο συνιστούν 

δέσμευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν 

να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση 

δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 

 Τα ποσά που ο ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης 

 υπολογίζονται ως άθροισμα : 

 

• Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοτήτων 

των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες 

τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές 

μονάδας νέων εργασιών και 

• Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοστών 

των επιμέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται 

στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ' αποκοπή τιμές. 

 

 

4. Στο τίμημα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αμοιβή του 

απασχολούμενου προσωπικού από τον Ανάδοχο, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα έξοδα 

συντηρήσεως και επισκευής των μηχανημάτων, η ασφάλιση του προσωπικού του 

Αναδόχου ως και η ασφάλιση έναντι των κινδύνων του Άρθρου 6 της παρούσης, τα 

πάσης φύσεως έξοδα του προσωπικού του, η δαπάνη μεταφοράς καυσίμων, 

λιπαντικών, τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και επιστροφής των πλωτών μέσων, τα 

πάσης φύσεως αναλώσιμα καθώς και ο τυχόν αναλογών φόρος και οποιαδήποτε 

επιβάρυνση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. 



 

 
 

6 
 

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή, παραιτουμένου ρητά του Αναδόχου από το άρθρο 388 Α.Κ. 

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία 

να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της σύμβασης και δηλώνει 

ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται όλων των τυχόν δικαιωμάτων του από τα άρθρα 

325,329,695 και 1106 του Αστικού Κώδικα. 

 

5.  Ως ημέρα .μισθώσεως νοείται εικοσιτετράωρη ετοιμότητα πλήρους απασχόλησης του 

εξοπλισμού, αδιακρίτως εάν είναι κανονική εργάσιμος, αργία ή Κυριακή. 

 

 

Άρθρο 4° 

 

Χρόνος και τόπος σύμβασης 

 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από το ΔΕΔΔΗΕ 

κατόπιν έγγραφης ειδοποιήσεως του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται την 

καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα να διαθέτει τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πλωτά μέσα 

και το ως άνω προσωπικό, όπου θα αρχίσει ευθύς αμέσως η εκτέλεση των εργασιών 

αποκατάστασης βλάβης του Υ/Β καλωδίου. Εφόσον η Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι 

υπεύθυνη για την αυτεπιστασία του έργου κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι 

κατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών, τότε σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα 

καθορίζεται νέα ημερομηνία για την συνέχιση και περάτωση των σχετικών εργασιών. 

Οι εργασίες για την κινητοποίηση μέσων και προσωπικού θα αρχίσουν μερικές μέρες 

νωρίτερα. 

Τέλος η Σύμβαση λήγει μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ περί αποπεράτωσης 

των εργασιών που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 5° 

 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 

 

1. Η Επιχείρηση δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

2. Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από το ΔΕΔΔΗΕ, την 24η ημέρα του τρίτου μήνα 

από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού Τιμολογίου και την υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ 

των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 

εργασιών : 

 

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης των εργασιών εγκεκριμένη από την αρμόδια μονάδα της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Εγκεκριμένη πιστοποίηση). 

 Τιμολόγιο εργασιών 

 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Βεβαίωση των αρμόδιων Ασφαλιστικών Ταμείων ότι έχουν καταβληθεί οι 

απαιτούμενες εισφορές τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει προς 

όλους τους Οργανισμούς κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης για το 

απασχολούμενο από αυτό προσωπικό. 

 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 ή/και τον 

Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

 Αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του IKA του προσωπικού 

του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
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 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης 

των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

 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 της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Κάθε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, πιστοποιητικό κλπ. που απαιτείται από το Νόμο και 

την κείμενη Νομοθεσία. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη, οφείλει ο 

Ανάδοχος να τα υποβάλει μέσα σε 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της παροχής 

υπηρεσίας. Αν όμως ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών 

αυτών, η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 

 

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

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

4. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας 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. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που 

καθορίζεται κάθε φορά από την ελληνική Νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 6° 

 

Ευθύνες Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ κάθε πρωί (7:00 π.μ.) 

από το πλησιέστερο παράκτιο τόπο διαμονής του προς το τόπο εργασίας και να το 

επαναφέρει μετά το τέλος της εργασίας για την εκτέλεση του Έργου χωρίς πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ. Οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση του προσωπικού του 

ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του και με δική του δαπάνη. 

Εγγυάται δε ότι διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 

άρτια αποπεράτωση του έργου και ότι αφού επισκέφθηκε το χώρο (όπου θα παρασχεθεί η 

υπηρεσία) έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια που θα μπορούσε να προκύψει κατά την 

εκτέλεση των προς τον ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεών του. 

 

Συμφωνείται ρητώς ότι το προσωπικό χειρισμού των πιο πάνω πλωτών μέσων, οι δύτες 

και γενικά όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι υπό τη ευθύνη του Αναδόχου, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του προσωπικού του, που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσίας. Το προσωπικό και τα πλωτά μέσα του Αναδόχου 

πρέπει να είναι στη διάθεση του επικεφαλής του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ και να εκτελούν 

τις εντολές αυτού. 

 

Συμφωνείται πάντως ρητά ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ουδεμία σχέση προστήσεως έχει με τον Ανάδοχο 

καθώς επίσης ουδεμία σχέση μισθώσεως ή προστήσεως με τους παρ' αυτού 

απασχολούμενους υπαλλήλους του ή το εργαζόμενο προσωπικό. 

 

Ακόμα συμφωνείται ρητά ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που ήθελε συμβεί είτε στο 

προσωπικό του Αναδόχου είτε σε τρίτο, είτε τέλος στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ εξ 

υπαιτιότητας του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 

οδύνης χρηματικής αποζημιώσεως, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο 
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αποκλειόμενης εν προκειμένω κάθε, για όλα τα άλλα παραπάνω, ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ. Το 

ίδιο ισχύει όχι μόνο επί σωματικών βλαβών ή θανάτου προσωπικού αλλά και για υλικές 

ζημιές σε κάθε τρίτο, στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα υπό της κείμενης νομοθεσίας επιβαλλόμενα 

μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο κατά την εκτέλεση των εργασιών  

ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στα παρακείμενα και εν λειτουργία ευρισκόμενα 

Υ/Β καλώδια, η θέση των οποίων υποδείχθηκε εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ και έλαβε πλήρη 

γνώση. Οποιαδήποτε βλάβη στα καλώδια εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου θα βαρύνει εξ 

ολοκλήρου αυτόν εφαρμοζόμενου του Άρθρου 15 της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

Άρθρο  7° 

 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθμός……………………………..................................... που εξέδωσε 

................................................................................................για το ποσό 

των………………..……………………….…………………………………………………… (……………………………… €) 

που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 

 

2. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του 

Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

3.   Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση του 

έργου και την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, μετά από αίτηση του Αναδόχου. 

 

4. Συμφωνείται επίσης ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη 

εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 

σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη εκκαθάριση της και μετά από αίτηση του 

Αναδόχου εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη.   

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει ενώ καταπίπτει υπέρ της η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα. 

 

 

Άρθρο 8° 

 

Ποινικές Ρήτρες 

 

 

Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές καθώς και ότι η Ποινική Ρήτρα του 

παρόντος Άρθρου είναι εύλογη και δίκαιη. 

 



 

 
 

9 
 

1. Εάν τα μηχανήματα δεν εργαστούν είτε λόγω βλάβης των, είτε λόγω απουσίας του 

προσωπικού του Αναδόχου, είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία δεν είναι 

υπαίτιος ο ΔΕΔΔΗΕ (εκτός των γεγονότων ανωτέρας βίας), ο Ανάδοχος δεν θα 

δικαιούται καμία αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή αποζημίωση και επιπλέον θα 

καταβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ ως ποινική ρήτρα το ποσό των 4.000 Є για κάθε ημέρα 

καθυστερήσεως, οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του.  

 

2. Η εν λόγω ποινική ρήτρα δεν δύναται να υπερβεί το 10% της αξίας της παρούσας 

Σύμβασης.  

 

3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από τον Κλάδο Καλωδιακών 

Γραμμών της Δ/νσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και παρακρατούνται από την 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 9° 

 

Επισταλίες 

 

Συμφωνείται ότι εάν δεν εκτελείται εργασία, είτε από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, είτε λόγω 

ανωτέρας βίας και εφόσον το πλωτό μέσο έχει αφιχθεί στον γενικότερο χώρο του Έργου 

και παραμένει σε αυτόν σε ετοιμότητα εργασίας αλλά μόνο με προσωπικό ασφαλείας, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο με 

α/α 3 άρθρο του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς», εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ή 

προφορική ειδοποίηση και εφόσον έχει ζητηθεί η παραμονή επί του πλωτού μέσου μόνο 

του προσωπικού ασφαλείας. 

 

 

 
Άρθρο 10° 

 

Ειδικές Διατάξεις 

 

Ως υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Τεχνικού μέρους της παρούσας σύμβασης ορίζονται 

από πλευράς Αναδόχου ο κ. …………………………..…. και από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ο Κλάδος 

Καλωδιακών Γραμμών της Δ/νσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου. 

 

Αμέσως μόλις εγκατασταθεί το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επί του πλωτού μέσου θα ανοιχθεί 

βιβλίο που θα χρησιμοποιείται σαν Ημερολόγιο Εργασιών. 

 

Θα υπογράφεται δε υποχρεωτικά από τους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου. 

Τα όσα αναγράφονται στο Ημερολόγιο θα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση 

που θα δημιουργηθούν αντιρρήσεις, αμφιβολίες ή ενστάσεις. 

 

Πέραν τούτου οι οδηγίες και οι εντολές του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι μέσα στο πνεύμα της 

σύμβασης, τους κανόνες της ασφάλειας, της τέχνης και της επιστήμης.  

Θα θεωρούνται δε σαν κανονικές γραπτές εντολές. 
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Άρθρο 11° 

 

Aπαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, 

στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την 

οπωσδήποτε προγενέστερη 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. Επομένως ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει με προσωπικό 

που θα συνδέεται στην Επιχείρησή του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ποσοστό 70% 

τουλάχιστον του Συμβατικού Τιμήματος του έργου. 

 

2. 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, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της 

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

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις 

της εκχώρησης. 

 

4. Κατ΄ εξαίρεση ο ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από 

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

προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  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: 

 

1. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται  

2. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα 

είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ. 

3. 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 την πληρωμή οιουδήποτε 

ποσού και 

4. κάθε οφειλής προς εργαζόμενους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

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

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. 

 

 

 

Άρθρο 12° 

 

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φόρους (πλην ΦΠΑ), τέλη, δασμούς, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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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 13° 

 

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 14° 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων 

 

 

1. Ο Εργολάβος/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, καθώς και ως προς το 

προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 

Σύμβασης.  

 

2.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως 

τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό 

τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 

καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση 

εργασίας, της τήρησης του νομίμου 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 Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  
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(α) 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  

 

(β)  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 ή/και του 

προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και 

καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών 

καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, 

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 ή/και 

του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  

 

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο 

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

το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή 

τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 

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

στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, 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.  

 

4. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, 

είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και 

καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης 

ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 

Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με 

φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το 

ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα 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 κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και 

Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/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 

το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς 

και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙKA, από το 

οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο 

Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το 

προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες 

εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα 

απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος 

με την προαναφερόμενη κάρτα.  

 

5.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος 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 
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εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από 

βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  

 

6. Ο Εργολάβος/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 ή/και Υπεργολάβο, 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 Εργολάβου/Αναδόχου ή/και 

του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα 

καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται 

από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο 

του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα 

χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι 

εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 

 

 

Άρθρο 15° 

 

Παράβαση σύμβασης - Καταγγελία 

 

 

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας 

σύμβασης υποχρεούται αυτός έναντι του ΔΕΔΔΗΕ σε αποζημίωση, για κάθε τυχόν θετική 

ζημιά αυτής, η οποία θα προκληθεί από τη ως άνω παράβαση. 

 

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά από αυτή την αιτία το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την 

σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωση, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 14 του παρόντος 

τεύχους «Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων» συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε ολικά ή μερικά την εν λόγω 

σύμβαση, αζημίως για αυτήν, ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο 10 ημέρες πριν την 

έναρξη ισχύος της εν λόγω καταγγελίας. 

 

Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλλει 

στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. 

 
 

Άρθρο 16o 

 

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 

έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 8 και 15 του 

παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό».   
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Άρθρο 17° 

 
Δωσιδικία 

 
 

1. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εκτέλεση 

αυτής της Σύμβασης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και ο  

Εκπρόσωπος του Αναδόχου ή αντιπρόσωποι αυτών, οριζομένων κατά περίπτωση θα 

προσπαθήσουν να την επιλύσουν φιλικά. 

 

2. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα φιλικής επίλυσης, τότε οι συμβαλλόμενοι δύναται να 

διεκδικήσουν δικαστικώς την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια 

ορίζονται τα τακτικά δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

 

 

Άρθρο 18o 

 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

1.  Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

2. Η Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το 

άλλο ο Ανάδοχος. 
 
 

 

 

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η 

Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

 


