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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

« Μελέτη, επίβλεψη, αδειοδότηση δομικών έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας
ΔΕΔΔΗΕ

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 υπηρεσίας που περιέχει τις τιμές μονάδας της Υπηρεσίας και το συνημμένο

φύλλο προσφοράς ενιαίας έκπτωσης επί των τιμών μονάδας του Τιμολογίου
Γ. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών
Δ. Σχέδια
Ε. Ασφαλίσεις
ΣΤ. Υποδείγματα που περιλαμβάνουν:

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση ¨Αναδόχου – Επιβλέποντος Μηχανικού

Ζ. Τα στοιχεία Αναδόχου ήτοι :
 Στοιχεία του προσωπικού που θα απασχοληθεί με τις συγκεκριμένες εργασίες.
 Όσα κρίνονται απαραίτητα από το ΔΕΔΔΗΕ 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.
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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

1. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, επίβλεψη, αδειοδότηση δομικών έργων
που πρόκειται να εκτελεστούν από τον ΔΕΔΔΗΕ στους Υποσταθμούς υψηλής τάσης
προς μέση τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) σε όλη την Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα δομικά έργα
αφορούν στο μεγαλύτερο τους μέρος επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων και
λιγότερο νέες κατασκευές σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.  Η επέκταση των εγκαταστάσεων θα γίνεται
με την προσθήκη νέων τυποποιημένων πυλών στον Υ/Σ, όπου κάθε πύλη θα
αποτελείται από συγκεκριμένα τυπικά στοιχεία σε καθορισμένη διάταξη.

2. Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της σύμβασης υπάγονται κατά προτεραιότητα η
έκδοση αδειών δόμησης για επέκταση  με πύλες ΜΤ διακοπτών (Π.ΜΤ.Δ), πύλες ΜΤ
πυκνωτών (Π.ΜΤ. Π) και πύλες Μ/Σ (Π Μ/Σ), λειτουργούντων Υ/Σ. Οι πύλες όσον
αφορά το δομικό τους τμήμα, αποτελούνται από τυποποιημένες βάσεις οπλισμένου
σκυροδέματος, κανάλια οδεύσεως καλωδίων σε προκαθορισμένη διάταξη.

Στο αντικείμενο επίσης της σύμβασης περιλαμβάνεται εκπόνηση στατικών μελετών
νέων κατασκευών, μελετών ελέγχου στατικού φορέα υφιστάμενων κτιρίων
αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ , μελετών περιβάλλοντος χώρου Υ/Σ (αποστραγγίσεις γηπέδων,
περιφράξεις κλπ), προσθήκες κ.α. όπως περιγράφονται στο τεύχος Περιγραφή
εργασιών – Τιμολόγιο υπηρεσίας.
Αντικείμενο επίσης της παρούσης σύμβασης είναι η ανάθεση επιβλέψεων που αφορά
τις ανωτέρω άδειες δόμησης κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ.

3. Οι εργασίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, εξαρτώνται απόλυτα από τις
παρουσιαζόμενες ανάγκες έργων σε Υ/Σ. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου βασίζονται
στους κανόνες που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα των τευχών της Σύμβασης.

4. Η διαδικασία εκπόνησης μελέτης, αδειοδότησης και επίβλεψης του κάθε έργου που θα
αναλάβει ο Ανάδοχος περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή »
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Άρθρο 3°

Συμβατικό Τίμημα

1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός)  του  Έργου, όπως το Έργο
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, ανέρχεται σε
………..………………………………….……………………………………….ΕΥΡΩ (……..…………………€),
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, προέκυψε δε από τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας, 90.000€, μετά την εφαρμογή της ενιαίας έκπτωσης……......%
(...........……………………………….……..) επί των τιμών  Τιμολογίου της υπηρεσίας.

2. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός γιατί καταρτίστηκε με βάση εκτιμήσεις και προβλέψεις
για επεκτάσεις σε Υ/Σ, που δεν έχουν επικαιροποιηθεί αλλά επιπλέον μπορεί να
μεταβληθούν λόγω νέων αναγκών του Δικτύου. Εκτιμάται πάντως ότι οι ανάγκες της
επόμενης διετίας θα περιλαμβάνουν περί τις είκοσι (20) επεκτάσεις άρα και τις αντίστοιχες
αδειοδοτήσεις.

3. 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.

4. Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αναλογούντες φόροι (πλην του ΦΠΑ)
και λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 του παρόντος Συμφωνητικού.

Άρθρο 4°

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά

1. Η Επιχείρηση δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.

2. Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα γίνονται με τις μηνιαίες
πιστοποιήσεις, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος για πλήρως περατωμένες εντολές. Η
εξόφληση του τιμήματος θα γίνει την 24η  ημέρα του τρίτου μήνα από την
ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού Τιμολογίου και την υποβολή των παρακάτω
απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για ποσό ίσο με την αξία των πιστοποιημένων
εργασιών.

 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 Βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών που αφορά το σχετικό Τιμολόγιο εγκεκριμένη

από την αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Εγκεκριμένη πιστοποίηση).
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου, με την οποία θα

βεβαιώνεται ότι κατά την εκπόνηση των εργασιών της Σύμβασης έχει ή δεν έχει
απασχοληθεί προσωπικό του Αναδόχου.

 Εφόσον κατά την εκπόνηση των εργασιών της Σύμβασης έχει απασχοληθεί
προσωπικό του Αναδόχου τότε θα υποβληθούν και τα εξής :

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου, με την οποία
θα βεβαιώνεται ότι κατά την εκπόνηση των εργασιών της Σύμβασης έχουν
τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν για την περίοδο
αναφοράς του Τιμολογίου.
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 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο ασφαλιστικός φορέας που
θα ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει .
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας  είναι το ΙΚΑ θα πρέπει να
προσκομίσει αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του
ΙΚΑ του προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου για την περίοδο
αναφοράς του Τιμολογίου.

 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή, μέσω
Τραπέζης, των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή και τον
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
του ΔΕΔΔΗΕ

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.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των
εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής
των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από
υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο
2 του παρόντος Άρθρου.

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 5°

Προθεσμίες Πέρατος

1. Διάρκεια ισχύος Σύμβασης

Με τον όρο "Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης", εννοείται η χρονική περίοδος μέσα στην
οποία ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των εργασιών που
περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις
εκτελεί όπως περιγράφεται στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης .
Η χρονική αυτή περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι του
πέρατος όλων των εντολών που θα επιδοθούν κατά τη συνολική προθεσμία επίδοσης
εντολών, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.
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2. Συνολική προθεσμία επίδοσης εντολών

Η "Συνολική Προθεσμία επίδοσης εντολών " για την εκτέλεση του αντικειμένου της
Σύμβασης, είναι το χρονικό διάστημα των 24 μηνών που αρχίζει την 1η του επόμενου
μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, συνεπώς η ημερομηνία πέρατος
επίδοσης εντολών της Σύμβασης είναι η ......………………………, ανεξαρτήτως του ύψους
του συμβατικού τιμήματος που θα έχει επιδοθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο. Για εντολές που
είναι σε εξέλιξη κατά το πέρας της συνολικής προθεσμίας επίδοσης εντολών (έχουν
επιδοθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας των 24 μηνών) θα ισχύουν οι τμηματικές
προθεσμίες που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

3. Τμηματικές Προθεσμίες

3.1. Οι τμηματικές προθεσμίες είναι το χρονικό διάστημα διάρκειας κάθε επιδιδόμενης
Εντολής  στον Ανάδοχο και το οποίο καθορίζεται από τις ημερομηνίες έναρξης και
λήξης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί να κληθεί να εκτελέσει περισσότερες της μίας
Εντολής εντός της ίδιας τμηματικής προθεσμίας, ανεξαρτήτως του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της Εντολής.

3.2. Η τμηματική προθεσμία της Εντολής θα ορίζεται κατά την επίδοση της εντολής στον
Ανάδοχο από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ.

3.3. Σε περίπτωση χρονικών καθυστερήσεων όσο αφορά την έκδοση  προεγκρίσεων
αρμοδιότητας του Αναδόχου (Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ) ,  η «Εντολή Έργου» θα
μπορεί να παραταθεί χρονικά και κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του
ΔΕΔΔΗΕ, από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η δικαιολογημένη αναφορά του
Αναδόχου. Η παραπάνω περίπτωση μπορεί να εφαρμοσθεί και για τυχόν
καθυστερήσεις που θα προκύψουν κατά την διακίνηση του φακέλου στην Υ.ΔΟΜ.
(τυχόν πρόσθετα στοιχεία πληρότητας φακέλου όπως θα αναγράφονται στο φύλλο
ελέγχου από την Υ.ΔΟΜ.).

Άρθρο 6°

Ποινικές Ρήτρες

1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ
ξεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ. έχει υποστεί ζημιές και ότι οι
Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

2. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης τμηματικής προθεσμίας, δηλαδή
υπέρβασης της ημερομηνίας πέρατος συγκεκριμένης εντολής, θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα ίση με το 20% του τιμήματος της συγκεκριμένης εντολής.

3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί
το 10% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος

4 Οι παραπάνω Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Αρμόδια Υπηρεσία και θα
παρακρατούνται από την αμέσως επομένη, μετά την επιβολή τους, πιστοποίηση
εργασιών του Αναδόχου, ή από οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από το ΔΕΔΔΗΕ προς
τον Ανάδοχο.
Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
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5. Εφόσον εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, 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 7

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης

1. Οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση Υπηρεσίες παρακολουθούνται και ελέγχονται από
την Επιχείρηση μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και
ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η
τήρηση των όρων της Σύμβασης.
Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν
άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

2. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται ο  Τομέας Δομικών Έργων, της Διεύθυνσης
Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ  που έχει γραφεία στην Λεωφ.
Συγγρού 98-100, 117 43, Αθήνα και ως Προϊστάμενη Υπηρεσία ορίζεται η
Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ).

3. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και
τις δικαιοδoσίες των οργάνων της Επιχείρησης όπως αυτές ορίζονται από τις
οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της
όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8°

Εκπροσώπηση του Αναδόχου

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον
εκπρόσωπό του, ο οποίος  θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος  να τον εκπροσωπεί σε όλα
τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει, εξ ονόματός
του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα
αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του.

2. Στις περιπτώσεις που θα επιδίδεται εντολή έργου επίβλεψης άδειας, ο Ανάδοχος πρέπει
να ορίζει επιβλέποντα μηχανικό πριν την έναρξη των εργασιών, ο οποίος στην
παρούσα Σύμβαση θα αποκαλείται "Επιβλέπων Μηχανικός" και πρέπει να διαθέτει άδεια
άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

3. .Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από την Επιχείρηση του υπόψη Μηχανικού, ο Ανάδοχος
πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς την Επιχείρηση όλες τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του
προτεινόμενου Μηχανικού.
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Η Επιχείρηση μπορεί ν' αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόμενο Επιβλέποντα Μηχανικό
εάν κατά τη γνώμη της αυτός δεν έχει τ' ανάλογα προσόντα και την απαιτούμενη πείρα
ή αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλος ν' αναλάβει τη θέση αυτή.

Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από
τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, πάσης φύσης 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.Δ. 305/96, 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 της εκάστοτε εντολής στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του.

3. Μετά την επίδοση της εντολής επίβλεψης και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των
αντίστοιχων εργασιών πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του
Αναδόχου με κατάθεση στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων  Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα
δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" αναλαμβάνει τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το
Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής.
Συγχρόνως θα υποβάλλεται πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3)
μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού", καθώς και
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου του και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
που κατέχει.
Εναλλακτικά μπορεί να ορίσει έναν επιβλέποντα για όλες τις επιβλέψεις, χωρίς κάθε
φορά επανυποβολή δικαιολογητικών.

4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι με βάση την παρούσα Σύμβαση εξουσιοδοτημένος, να
ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία του έργου σε σχέση με όλα τα
θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεσή τους.

5. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να ευρίσκεται στην περιοχή που εκτελούνται τα
έργα της Σύμβασης όλες τις ημέρες που εκτελείται εργασία.

Άρθρο 9

Προσωπικό του Αναδόχου

Για την πραγματοποίηση των εργασιών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα διαθέτει το
απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς επίσης και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέξει όλο το προσωπικό που
απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή
και είναι υπεύθυνος δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου για όλες τις
πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί
από το Ανάδοχο στην εκτέλεση της υπόψη Σύμβασης πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά
επαρκές, ειδικευμένο και να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το
νόμο.
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Συμφωνείται ρητά ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος δεν έχει καμία
απολύτως σχέση με το ΔΕΔΔΗΕ και ιδίως μισθώσεως ή εργασίας. Τυχόν εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με το προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά το Ανάδοχο.

Άρθρο 10°

Ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της
Σύμβασης και είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, για την
καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, 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.Δ. 305/96 σε συνδυασμό
με το Π.Δ. 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 (τυχόν συνεργατών του) κατά την εκτέλεση των εργασιών της
παρούσας παροχής υπηρεσιών, καθώς και για φθορές και ζημίες υλικές, την
αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, θα έχει ο Ανάδοχος ακόμη και σε
περιπτώσεις που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να ασφαλιστούν.

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 αυτόν προσληφθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον
Ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, o ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται να
αποκαταστήσει η ίδια 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.

4. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα των εργασιών του.
Οποιεσδήποτε ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, διαπιστωθούν στις
εργασίες του Αναδόχου μεταγενέστερα του πέρατος μιας εντολής, ο Ανάδοχος έχει
την υποχρέωση αποκατάστασής τους και αντίστοιχης αποζημίωσης της Επιχείρησης.

Άρθρο 11°

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.
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3. Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη  της Παροχής
Υπηρεσίας και την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, μετά από αίτηση του Αναδόχου.

Άρθρο 12°

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.

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 13

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου

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
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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 14
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Για την κάλυψη των κινδύνων της παρούσας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί
ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ». Το αντικείμενο, η διάρκεια, τα όρια
αποζημίωσης και οι ειδικοί και οι γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο
ασφαλιστήριο της παραπάνω ασφάλισης, καθορίζονται στο Τεύχος« Ασφαλίσεις.»

Άρθρο 15

Ευθύνη Σύμπραξης ή Κ/Ξ  Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων 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 Σύμπραξη ή Κ/Ξ  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 Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής.

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό ……………
…………… …………………σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία  …………………….…….. συμμετέχει
με ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… συμμετέχει με
ποσοστό ………………………… στην  Σύμπραξη ή Κοινοπραξία.

Άρθρο 16°

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. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Επιχείρηση ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με επίσημα έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι
το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση
των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση
προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
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3. 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.
Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το
περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου.

4. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο
πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε
αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας.

5. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα
καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.

Άρθρο 17

Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να χορηγεί σε άλλες υπηρεσίες τα
στοιχεία που θα προκύψουν από την εν λόγω εργασία εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του
λάβει την έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 18

Απαιτήσεις - Διαφωνίες

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης και του περιεχομένου της παροχής υπηρεσιών, συμφωνείται να
καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό μεταξύ της Επιχείρησης και
του Αναδόχου. Αν η διαπραγμάτευση αυτή δεν τελεσφορήσει, αρμόδια για την επίλυση των
διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

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

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις Αναδόχου
για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των

εργαζομένων και άλλα

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, 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.
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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:

(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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της
Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, 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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 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. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό,
διατηρουμένων σε ισχύ των προβλέψεων και προθεσμιών που αφορούν στην
καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του
Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που
κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 206/30.09.2008 Απόφαση Δ.Σ. της Επιχείρησης, η
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή
οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ λόγω
διαπίστωσης  παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται η
παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
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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 εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.

6. Όσο αφορά τα φορολογικά αδείας και τις σχετικές αμοιβές όπως προκύπτουν από το
Τιμολόγιο της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος Β) αυτές τις αναλαμβάνει αποκλειστικά ο
ίδιος ο Ανάδοχος και πιστοποιούνται και αποπληρώνονται με την παράδοση  στον
ΔΕΔΔΗΕ της εκδοθείσας από την Υ.ΔΟΜ. άδειας δόμησης συμπεριλαμβανομένων και
των «Αποδεικτικών Είσπραξης» της Τράπεζας, (μετά από σχετική εξουσιοδότηση του
ΔΕΔΔΗΕ).

Άρθρο 20

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 ΔΕΔΔΗΕ
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 ΔΕΔΔΗΕ» η αναφερόμενη στο
άρθρο 11 της παρούσας Σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την επιβολή
της ποινικής ρήτρας.
Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 19 του
παρόντος τεύχους «Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων» συνιστά λόγω καταγγελίας της
Σύμβασης.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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.

4. Σε περίπτωση ανυπαιτίου καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ 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.
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Άρθρο 21

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 10 του παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό». 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 6 και 20 του
παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό».

Άρθρο 22

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.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ


