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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-20 

 

 

Σύμβαση :   

 
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, 

ΤΑΣΕΩΣ 20 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ           
«ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 

 

 

  

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 και «Εταιρεία», 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. 

....  ....... Απόφασης του Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 

……………………………………………………………………………………………………………………………… που θα 

καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» η οποία εδρεύει στ.. 

………………………………………………………… 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 Προσφοράς 

Γ. Ειδικοί Όροι 

Δ. Τεχνική Περιγραφή  Έργου 

E. Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΣΤ. Μελέτη και Σχέδια 

Ζ. Τεχνική Έκθεση του Αναδόχου 

Η. Γενικοί Όροι 

Θ. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς 

Ι. Ασφαλίσεις 
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IA. Υποδείγματα, που περιλαμβάνει : 

 

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου - Επιβλέποντα Μηχανικού  

 

ΙΒ. Τα στοιχεία Αναδόχου ήτοι : 

 Δήλωση Εγκαταστάσεων - Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 Δήλωση για Έμπειρο προσωπικό. 

 Οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού του Αναδόχου 

 Χρονοδιάγραμμα 

 Ότι κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία 

 

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 Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην 

έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 

4. Pητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη 

μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο 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 του 

έργου 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 

 

1. Με την παρούσα, ο «ΔΕΔΔΗΕ» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τη ρητή 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του 

Έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 

KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» όπως 

αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη 

χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της 

Σύμβασης. 
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2. Στο υπόψη Έργο περιλαμβάνεται η παραγωγή-προμήθεια των απαιτουμένων υποβρυχίων 

καλωδίων, καθώς και του συνόλου των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων και η 

πραγματοποίηση του συνόλου των απαιτουμένων εργασιών, ώστε η προαναφερόμενη 

υποβρύχια διασυνδετική γραμμή να παραδοθεί στο ΔΕΔΔΗΕ έτοιμη προς χρήση Στην 

έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:   
 

α.  Η προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων καλωδίων ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από 

XLPE ,διατομής 3x95 mm² Cu, σε ενιαία μήκη 2.700 m έκαστο.  

 
β.  Η προμήθεια δύο (2) άκαμπτων συνδέσμων επισκευής. 

 
γ.  Η πραγματοποίηση δοκιμών των υποβρυχίων καλωδίων στο εργοστάσιο του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 

δ.   Η φόρτωση, μεταφορά, πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων. 

 

ε.  Οι απαιτούμενες από την Τεχνική Περιγραφή εργασίες προστασίας των Υ/Β 

καλωδίων στις  περιοχές προσαιγιάλωσης.  

 

στ. Οι δοκιμές μετά την ολοκλήρωση του Έργου. 

 

 
 

Άρθρο 3° 

 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα   του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος 

Συμφωνητικού, ανέρχεται σε …………………………………………………………………… 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

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 Προσφοράς" 

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

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

προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία 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. 
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4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες  και  επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 

 
 

 

Άρθρο 4° 

 

Τρόπος πληρωμής 

 
 
Με τις Προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 10 των Ειδικών 

Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 

 

1. Η Εταιρεία δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

 

2.  Η πληρωμή των  καλωδίων της Υ/Β διασύνδεσης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών πόντισης, ταφής και την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών μετά 

την εγκατάσταση.  

 

2.1 Το τελικό ποσό πληρωμής που αφορά το καλώδιο θα προκύπτει από το άθροισμα του 

ποσού που αφορά το μήκος καλωδίου που τοποθετήθηκε και του ποσού του 

αξιοποιήσιμου μήκους περισσεύματος καλωδίου που θα παραληφθεί από το ΔΕΔΔΗΕ 

για αποθήκευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του τεύχους «Τεχνική 

Περιγραφή του Έργου»..  

 

2.2 Παράλληλα, θα αποζημιωθούν οι εργασίες πόντισης και προστασίας (ταφές ή άλλη 

προβλεπόμενη εργασία) σύμφωνα με τις τελικές τιμές τιμολογίου. 

 

3. Η πληρωμή που αφορά τους άκαμπτους συνδέσμους επισκευής θα γίνει μετά την 

παράδοσή τους στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

 
Άρθρο 5° 

 

Προθεσμίες Πέρατος -  Πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

1. Προθεσμίες Πέρατος του Έργου 

 

 

Η συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης του όλου Έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 

 

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου 

 

Ο Ανάδοχος μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της υπόψη σύμβασης, 

υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου το οποίο εγκρίνεται από την εταιρεία 

(ΔΕΔΔΗΕ) και αποτελεί το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου. Για την σύνταξη του υπόψη 

χρονοδιαγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις της  Εταιρείας. 
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2.1.  Πριν από την έναρξη των εργασιών μεταφοράς - πόντισης θα πρέπει να έχουν 

περατωθεί οι εξής εργασίες : 

 

2.1.1. Οι δοκιμές παραλαβής των υποβρυχίων καλωδίων από το ΔΕΔΔΗΕ στο εργοστάσιο 

του Αναδόχου. Η ημερομηνία υπογραφής του τελικού πιστοποιητικού  

καταλληλότητας των καλωδίων για φόρτωση αποτελεί την ημερομηνία "πέρατος της 

παραγωγής των καλωδίων". 

 

2.1.2. Η φόρτωση των καλωδίων στο πλωτό μέσο μεταφοράς. Η έναρξη και το πέρας της 

εργασίας  φόρτωσης  θα  πιστοποιείται  από  τον  Εντεταλμένο Μηχανικό της 

Εταιρείας. 

 

2.2.  Η έναρξη των εργασιών "μεταφοράς - πόντισης" θα  αρχίζει από την ημέρα που θα 

πάρει το πλωτό μέσο μεταφοράς άδεια απόπλου από το λιμεναρχείο του τόπου 

φόρτωσης του καλωδίου και με τη σύμφωνο γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2.3. Πριν από την άφιξη του πλωτού μέσου  μεταφοράς στον τόπο πόντισης πρέπει να 

είναι έτοιμο το επί τόπου  πλωτό μέσο πόντισης (αν είναι διαφορετικό  από το πλωτό 

μέσο μεταφοράς) και να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προαπαιτούμενες εργασίες 

προσαιγιάλωσης κ.λπ. ούτως ώστε να μην υπάρξει αναμονή των πλωτών μέσων  επί 

τόπου και εξ αιτίας τούτου καθυστέρηση της έναρξης της πόντισης των καλωδίων. 

 

2.4. Αφού ποντισθούν τα καλώδια,, αποπερατωθούν πλήρως οι εργασίες προσαιγιάλωσης 

και πλήρους κάλυψης των ορυγμάτων και γίνουν με επιτυχία οι προβλεπόμενες 

δοκιμές των καλωδίων, υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο σε δύο αντίτυπα από τους 

Εκπροσώπους της εταιρείας και του Αναδόχου. Οι δοκιμές θα γίνουν με φροντίδα και 

ευθύνη του Αναδόχου παρουσία του Εντεταλμένου Μηχανικού της Εταιρείας όπως 

προβλέπεται στις Προδιαγραφές του Έργου. Από της υπογραφής του παραπάνω 

πρωτοκόλλου τα καλώδια μπορούν να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και παραδίδονται 

προς χρήση στο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από καμία ευθύνη του 

απέναντι στην Εταιρεία και σε κάθε τρίτο, που απορρέει από τα διάφορα άρθρα της 

Σύμβασης, με την παράδοση των ποντισθέντων καλωδίων προς χρήση. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να περιτυλίξει σε κατάλληλα μεταλλικά στροφεία το τυχόν περίσσευμα 

υποβρυχίου καλωδίου από την πόντιση, το οποίο θα κριθεί από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία ως αξιοποιήσιμο (της τάξης των 500 m), και να το μεταφέρει στο χώρο 

που θα του υποδειχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2.5. Ως "πέρας του Έργου" ορίζεται η ημερομηνία που θα αναγγείλει ο Ανάδοχος και θα 

ζητήσει να βεβαιώσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Τεύχους 

των Ειδικών Όρων. 

 
 

 
Άρθρο 6° 

 

Ποινικές Ρήτρες 

 

 

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι 

Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, 

ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημιές καθώς και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του 

παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 
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2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 

 

2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που 

ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα που ορίζεται σε ποσοστό 0,5% του 

συμβατικού τιμήματος του έργου.  

 

2.2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί 

το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν 

προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

2.3. Η Ποινική Ρήτρα για καθυστερήσεις επιβάλλεται από την Υπηρεσία και παρακρατείται 

από την πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός αυτός δεν 

καλύπτει το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 

άρθρου 7. 

 

2.4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση 

τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 

παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση 

από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

Άρθρο  7° 

 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, την 

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

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

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

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

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, 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   μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του Τελικού Λογαριασμού  σε αυτόν που τη 

χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται ρητά, χωρίς 

αντίρρηση και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο 

τα δικαιώματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αναφέρονται στην Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, για 

την είσπραξή της από τον εγγυητή και ακόμη παραιτείται ρητά από το δικαίωμα να 

προσφύγει στα δικαστήρια, κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ζητώντας να μην καταπέσει η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή. 
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Άρθρο 8° 

 

Αναθεώρηση Τιμών 

 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, αποτελεί δε η πληρωμή 

του ολοσχερή και πλήρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ  σε σχέση με το 

αντικείμενο της παρούσας 

 

 
 

 

 

Άρθρο 9° 

 

Ευθύνη Κοινοπραξίας/Σύμπραξης Επιχειρήσεων 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας /Σύμπραξης  ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι της Εταιρείας 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  τον ΔΕΔΔΗΕ 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 10o 

 

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 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ, έχει 

το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων 

. 

 



 

10 

 

 

Άρθρο 11° 

 

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  ο ΔΕΔΔΗΕ  και το 

άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ  

 
 


